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اربعین حسینی 
راه حق را 
به جهانیان 
می شناساند

جشنواره پاییزه 
گردشگری برگزار 
می شود

پرندگان همدان 
سرشماری 
می شوند

بانوی تنیس 
روی میز همدان 
مسافر اوپن 
جهانی شد
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اطالعات و آمار از اوضاع 
استان جاي خوشحالي ندارد

 آن قديم ترها اگرچه نرخ بيسوادي در 
جامعه ايران بســيار بيشتر از زمان ما بود 
و به قولي هم عقب ماندگي هاي اجتماعي 

بيداد مي كرد.

نمایشگاهی از جنس سوغات و گل
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اسامی برندگان ممتاز قرعه کشی 
حسابهای قرض الحسنه 
پـس انـداز سـال 1396 

بانک کشاورزی استان همدان

 حفاظــت از منابع آب بــه عنوان 
ســرمايه ملــی، با آموزش و تشــويق 
كشاورزان برای آبياری كارآمد، هوشمند 

و مؤثر انجام می شود.
عضو هيأت علمی گروه زمين شناســی 
دانشــگاه بوعلی سينای همدان با اشاره 
به پيدايش بيــش از 40 فروچاله ها در 
دشت های اســتان همدان، اظهار كرد: 
طبق آخرين گزارشات امسال هشتمين 
فروچاله در دشــت كبودراهنگ اتفاق 

افتاده است.
حسن محســنی در گفت وگو با فارس 
با اشــاره به اينکه دشــت های فامنين، 
كبودراهنــگ، بهــار و رزن عــاوه بر 
خطــر فروچاله در معرض فرســايش 
شــديد خاک قرار گرفته اند، افزود: در 
طول زمان های بســيار و روی هم قرار 
گرفتن سنگ ها آبرفت ايجاد می شود كه 
مخزن آبی در دل آبرفت ها جمع شــده 
و بشــر به گونه های مختلف همچون 
قنات، چشــمه و كندن چاه به اين آب 

ها دسترسی پيدا كرده است.
عضو هيأت علمی گروه زمين شناسی 
دانشگاه بوعلی ســينای همدان با بيان 
اينکــه آب موجود در دل ســفره های 
زيرزمينی توســط بشــر برای مقاصد 
گوناگــون از جملــه كشــاورزی طی 
سال های گذشــته بيش از حد معمول 
استخراج شده است، ادامه داد: براساس 
آمارهای غير رسمی بيش از 92 درصد 
از منابع آبی كشــور صرف كشاورزی 
می شــود كه البته در عمل اين آمار در 

جايی به اثبات نرسيده است.
وی بــا اشــاره به اينکــه مصرف آب 
زيرزمينی در بخش كشاورزی نمی تواند 
كمتر از 60 تا 70 درصد باشــد، ادامه 
داد: اندكی از ايــن آب نيز در صنعت 
و مصارف خانگی مورد اســتفاده قرار 

می گيرد.
محســنی خاطرنشــان كــرد: دشــت 
كبودراهنگ و دشــت های ديگر استان 
هــر كدام دارای يک بيــان و ظرفيتی 
هســتند كه در طول سال بايد به مقدار 

معينی باران در اين دشت ها ببارد.
وی با بيان اينکه درســت است كه در 
منابع مختلف برای مثال از افزايش 40 
درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته 
خبر داده می شــود اما بايد به اين نکته 
توجه كرد كه اين درصد بارش به منابع 
آبی ما اضافه نشــده است،  گفت: بايد 
بدانيم كه بيشــتر اين آب باران پس از 
بارش تبخير می شــود و بخش اندكی 
از آن بــه درون زمين نفــوذ می كند و 
بخشــی ديگر نيز به صورت روان آب 

به رودخانه می ريزد.
اين استاد دانشــگاه با اظهار تأسف از 
اينکــه با وجود منابع آبــی محدود در 
دشــت های استان، بيان كرد: هر ساله با 
وجود افت آب های زيرزمينی، شــاهد 

حفر چاه هــای عميق و پمپــاژ آب از 
ســفره های آب زيرزمينی،كف كنــی و 
تعميق چاه ها برای مقاصد كشــاورزی 

هستيم.
وی با اشــاره به گزارشــات 50 سال 
گذشته مربوط به دشت قهاوند،  افزود: 
سطح آب های زيرزمينی در اين منطقه 8 
متر بوده ولی اكنون به عمق 100 تا 150 

متری رسيده است.
محسنی در پاســخ به چگونگی ايجاد 
يک فروچاله در دشت های استان، اظهار 
كــرد: وقتی آب از ال به الی رســوبات 
زمين به بيرون كشــيده می شــود، در 
البه الی اين رســوبات هوا پر شده و 
چون اين هــوا نمی تواند وزن طبقات 
باالی زمين را تحمل كند فرونشســت 
زمين )فروچاله( به طور ناگهانی اتفاق 

می افتد.
وی در مورد راهکار جلوگيری از ايجاد 
فروچاله های بيشتر در دشت های استان 
همدان گفت: بايد به سفره های زيرزمينی 

زمان مناســب برای جبران بيان منفی 
داده شود كه  متأسفانه در طی چند سال 
گذشــته به دليل خشکسالی های پی در 
پی و كمبود بــارش اجازه جبران افت 
آب هــای زيرزمينی نه تنها داده نشــده 
بلکه آنچه ذخيــره آب بوده در بخش 

كشاورزی به مصرف رسيده است.
عضو هيأت علمی گروه زمين شناســی 
دانشگاه بوعلی ســينای همدان با بيان 
اينکــه با وجــود هشــدارهای فراوان 
همچنان كاشــت برخی محصوالت پر 
آب بر مانند هندوانه، ســيب زمينی و... 
در استان زياد است، خاطرنشان كرد: ما 
عمــًا در حال صادرات آب مجازی به 

خارج از استان و كشور هستيم.
وی ادامه داد: بــرای برون رفت از اين 
مشــکل بايد با تغيير الگوی كشت به 
سمت كاشــت محصوالت كم آب بر با 
بهره وری باال برويــم تا بيش از اين به 

سفره های آب زيرزمينی فشار نياوريم.
محســنی با بيــان راهکارهــای ديگر 

بــرای جلوگيــری از ايجــاد فروچاله 
افزود: اســتفاده از تغذيه مصنوعی در 
باالدست دشــت ها، تقويت  قســمت 
پوشــش گياهی، عدم چــرای بی رويه 
دام در دشــت ها، شخم نزدن زمين های 
كشــاورزی در مسير شيب و استفاده از 
كنتورهای هوشمند برای كنترل مصرف 

آب چاه ها از عوامل بازدارنده است.
وی تصريح كرد: بايد كشــاورزان را با 
فرهنگ سازی، آموزش آبياری كارآمد، 
هوشمند و مؤثر تشويق كنيم تا از منابع 
آب به عنوان سرمايه ملی حفاظت كنند.
اين استاد دانشــگاه با اظهار نگرانی از 
اينکه اگر وضعيت اســتفاده بی رويه از 
آب هــای زيرزمينی اينگونه پيش برود، 
كشاورزی و دامپروری در معرض خطر 
جدی قرار دارد، خاطرنشان كرد: پيامد 
ايجاد تنش آبی و بحران كم آبی در يک 
منطقه جابجايــی جمعيت و مهاجرت 
روســتائيان را به دنبال داشــته كه اين 
موضوع خود باعث گسترش بحران های 

اجتماعی می شود.
وی با بيــان اينکه بايد بــه دور از هر 
سياســی بازی كمبود آب و فرســايش 
خاک را جدی بگيريم زيرا اين تذكرات 
به صاح منطقه، ناحيه، استان و كشور 
اســت، گفت: همه ما بايد دســت در 
دســت يکديگر مشکل كم آب را حل 

كنيم.
محســنی در پايــان خاطرنشــان كرد: 
دانشــگاه به عنوان يــک مركز علمی- 
تحقيقاتــی وظيفه خود را در خصوص 
كار مطالعاتــی و پهنــه خطــر ايــن 
فروچاله هــا انجام داده اســت اما اين 
وظيفه مراكز بيرون از دانشگاه همچون 
آب منطقه ای و جهاد كشــاورزی است 
كــه از نتايج ايــن مطالعات به صورت 

كاربردی استفاده الزم را ببرند.

گذر »فرهنگ و هنر« 
در همدان ایجاد می شود

ــا اداره  ــدان ب ــهرداری هم ــورا و ش ــن ش ــکاری اي ــه هم ــزودی تفاهم نام  ب
كل فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــرای ايجــاد گــذر »فرهنــگ و هنــر« در ايــن 

ــود. ــد می ش ــهر منعق ش
ــدان در  ــهر هم ــامی ش ــورای اس ــی ش ــی اجتماع ــيون فرهنگ ــس كميس رئي
جلســه اعضــای كميســيون فرهنگــی اجتماعــی شــورای اســامی شــهر همدان 
افــزود: در ايــن طــرح از فضاهــای موجــود شــهری بــرای اجــرای برنامــه هــای 

فرهنگــی و هنــری اســتفاده مــی شــود.
ــگ و  ــا اداره فرهن ــهری ب ــت ش ــه مديري ــان اينک ــا بي ــی ب ــوان سلماس رض
ارشــاد اســامی اســتان جلســه مشــتركی بــرای مشــخص كــردن مــکان هــای 
ــه داد:  ــرده اســت، ادام ــزار ك ــر« برگ ــگ و هن ــذر »فرهن ــنهادی ايجــاد گ پيش

ــز در شــهر ضــروری اســت. ــای فرهنگــی ني ــوق ه ايجــاد پات
سلماســی اظهــار داشــت: ايــن پاتــوق هــا بايــد بــر اســاس اصــول شهرســازی 
ــا فرهنــگ شــهر ايجــاد شــود و كاركــرد فرهنگــی و هنــری آن  و متناســب ب

بســيار قــوی باشــد.
رئيــس كميســيون فرهنگــی اجتماعــی شــورای شــهر همــدان ادامــه داد: گــذر 
ــای  ــد فض ــی را دارد و باي ــداف فرهنگ ــق اه ــت تحق ــر قابلي ــگ و هن فرهن

ــه منظــور حضــور بيشــتر شــهروندان فراهــم شــود. ــرای آن ب مناســبی ب
ــه حــوزه فرهنــگ و بهره منــدی هنرمنــدان  سلماســی معتقــد اســت: توجــه ب
و مــردم از فضاهــای فرهنگــی نــه تنهــا در نــوع نــگاه، روش و تغييــر رفتــار 
ــيار  ــز بس ــق اقتصــادی ني ــه در رون ــر اســت، بلک ــهروندان موث ــگ ش و فرهن

ــود. تاثيرگــذار خواهــد ب
وی با اشاره به مشکات تيم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: شورای شهر 
مخالف ادامه فعاليت اين تيم نيســت، بلکه اگر در ليگ های حرفه ای تيم داری 

می كنيم، بايد نگاه حرفه ای به آن داشته باشيم.
ــا بيــان اينکــه تيــم فوتبــال شــهرداری همــدان نيازمنــد حمايــت  سلماســی ب
اســت، افــزود: بايــد همــه مــا كمــک كنيــم تــا ايــن تيــم قــدرت گرفتــه و بــه 
رده هــای باالتــر جــدول و حتــی دســته اول صعــود كنــد تــا بودجه شــهرداری 
ــان و كادر ورزشــی، نتيجــه بخــش باشــد.رئيس  ــاش و زحمــات بازيکن و ت
كميســيون اقتصــاد، ســرمايه گــذاری و گردشــگری شــورای شــهر همــدان نيــز 
در ايــن جلســه گفــت: در ايــن شــهر ظرفيــت و مــکان هــای مناســبی بــرای 
ــده اســت و  ــی ايجــاد ش ــای فرهنگ ــه ه ــرای برنام ــدان و اج حضــور هنرمن
ــتفاده  ــورد اس ــد م ــه باي ــت ك ــا اس ــت ه ــن ظرفي ــه اي ــا از جمل ــاده  راه ه پي

مناســبی قــرا بگيرنــد.
حســين قراباغــی بــا اشــاره بــه انتخــاب همــدان بــه عنــوان ميزبــان چهلميــن 
اجــاس جهانــی گردشــگری، اظهــار كــرد: دليــل ايــن انتخــاب پيشــينه همدان 
و وجــود ظرفيــت هــای تاريخــی، فرهنگــی و گردشــگری اســت كــه بايــد از 
ايــن فرصــت اجــاس بــرای معرفــی همــدان بهــره گرفــت.وی همچنيــن در 
خصــوص ايجــاد گــذر فرهنــگ و هنــر بيــان كــرد: همــدان بــه دليــل ايجــاد 
فضــا و مــکان هــا محدوديتــی در اجــرای ايــن طــرح نــدارد، بلکــه نيازمنــد 

تدويــن نــرم افــزار اجــرای طــرح اســت.
معاون فرهنگی و هنری اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان همدان نيز در 
اين جلسه گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته و تعامل با شورا و شهرداری، 
تفاهم نامه ای بين اين اداره كل و شهرداری همدان در خصوص ايجاد گذرهای 

فرهنگ و هنر و بازارچه های هنری منعقد می شود.
مجيــد فروتــن اضافــه كــرد: در گــذر فرهنگــی برنامه هــای مختلــف فرهنگــی 
و هنــری ماننــد اجــرای موســيقی، برپايــی فروشــگاه محصــوالت فرهنگــی و 
هنــری و اجــرای نمايــش انجــام می شــود.وی ادامــه داد: هــدف از ايجــاد گــذر 
»فرهنــگ و هنــر« ايــن اســت كــه اگــر طرحــی در فضاهــای مديريــت شــهری 
اجــرا مــی شــود، پيوســت نگاری فرهنگــی داشــته باشــد تــا بتوانيــم از فضــای 

ايجــاد شــده برنامــه هــای فرهنگــی هــم اجــرا كنيــم.

عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان:

حفاظتازآبوخاکباآبیاریکارآمد،هوشمندوموثراتفاقمیافتد

کنید ی  پیگیــر ب  ا جــذ یــر   و تصا و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  

hamedanpayam

ستونی برای پاسخ به خواسته شهروندان است

تلفن:38279040-081پیامک:10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومی های گرامی

مطالبات گندمکاران همدان 
تسویه شد

 سرپرســت نمايندگی شــركت بازرگانی 
دولتی ايــران در همدان از تســويه مطالبات 
گندمکاران همدان خبر داد و گفت: خريد گندم 
به اتمام رسيد.علی رحمانی فر در گفت وگو با 
فارس با اشــاره به خريدهای گندم و كلزا در 
همدان، اظهار كرد: در استان همدان 627 هزار 

و 525 تن گندم خريداری شده است.
وی از تسويه مطالبات گندم كاران در استان خبر 
داد و افزود: ارزش اين مقدار گندم خريداری 
شــده 8 هزار و 330 ميليارد ريال بوده كه تمام 

مطالبات پرداخت شده است.
سرپرســت نمايندگی شركت بازرگانی دولتی 
ايران در همدان با اشاره به افزايش خريدهای 
گندم در اســتان، خاطرنشان كرد: سال گذشته 
370 هزار تن گندم خريداری شد اما امسال با 
توجه با بارندگی های خوب و افزايش توليد، 
خريد بيشــتر بود.وی با بيان اينکه امسال 63 
مركز خريد گندم در اســتان برای خريد گندم 
پيش بينی شــده بود، ادامه داد: امسال محصول 
كلزا نيز 8 هزار و 211 تن در استان خريداری 
شــد.رحمانی فر با اشــاره به اينکه ارزش اين 
ميــزان كلزا 229 هزار و 490 ميليون ريال بود، 
گفت: تمام مطالبات در اين بخش نيز پرداخت 

شده است.

خروج سامانه بارشی 
از همدان

 كارشناس مركز پيش بينی هواشناسی استان 
همدان با اشــاره به خروج ســامانه بارشی از 
استان، گفت: از روز سه شنبه شاهد بارش های 
شديدی در اســتان نخواهيم بود اما در برخی 
از نقاط بارش هــای محلی داريم كه به قدرت 

بارش های اخير نيستند.
باقری شکيب در رابطه با پربارش ترين شهرستان 
در استان همدان، عنوان كرد: شهرستان اسدآباد 
با 32 ميليمتر پربارش ترين نقطه بوده اســت.
وی در پايان يادآور شد: همچنين در شهرستان 
همدان، تپه عباس آباد با 22 ميليمتر و فرودگاه 
با 5 ميليمتــر بارندگی به ترتيــب پربارش و 

كم بارش ترين نقاط در همدان بوده اند.

در نشست توسعه روستايي مطرح شد

متخصصان براي روستاها 
تصميم بگيرند

مديرکل اوقاف و امور خیريه 
استان همدان تأکید کرد

رعايت
نظافتوبهداشت

اولويتاصلي
پیادهروي

اربعین

رئیس اتاق بازرگانی در انتقاد از عملکرد بانکي:

بانکهارقیببخشخصوصیشدهاند

4  وزیر پیشنهادی روحانی رای آوردند

مدارای مجلس
بادولت
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پرندگان همدان سرشماری می شوند
 معــاون فنی اداره كل حفاظت محيط زيســت همدان گفت: سرشــماری 
زمســتانی پرندگان آبزی و كنار آبزی مهاجر دی امسال در تاالب ها و زيستگاه 

های آبی همدان آغاز می شود.
مهدی صفی خانی در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: سرشماری زمستانی پرندگان 
آبزی و كنار آبزی مهاجر همه ســاله در تمامی تاالب ها و زيســتگاه های آبی 
كشــور روزهای 22 و 23 دی ماه انجام می شــود.وی اضافه كرد: با توجه به 
گستردگی زيستگاه پرندگان انجام اين سرشماری در 2 روز ميسر نيست بنابراين 
در ايران سرشماری زمستانه از يازدهم دی آغاز و به مدت يک ماه ادامه می يابد.

معاون فنی اداره كل حفاظت محيط زيست گفت: به منظور كسب آمار دقيق در 
سرشماری و جلوگيری از بروز خطا در آمار و اطاعات، از افراد بومی محلی و 

سمن های تخصصی نيز در تيم های سرشماری استفاده می شود.

هزینه های جانبی عامل گرانی میوه در همدان است
 دالل ها و واسطه ها عامل گرانی ميوه در اين استان نيستند بلکه هزينه های 

جانبی موجب افزايش قيمت اين محصوالت در سطح بازار شده است.
رئيس اتحاديه صنف بارفروشان ميوه و تره بار همدان گفت: هزينه های حمل 
و نقل بار، اجاره مغازه، ماليات و عوارض موجب افزايش قيمت ميوه در همدان 

شده است.
ســيدعلی اصغر وفا در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: كرايه حمل و نقل ميوه 
از ميادين بار به داخل شــهر كمتر از 150 هزار ريال نيست و همين موضوع از 

علت های گرانی ميوه محسوب می شود.
وفا با بيان اينکه بيشــتر مغازه های صنف ميوه فروشان اجاره ای است و دست 
كم ماهيانه 30 ميليون ريال اجاره پرداخت می كنند، افزود: ميوه فروشان به ناچار 

قيمت ها را افزايش می دهند تا پاسخگوی هزينه هايشان باشند. 

بیش از 15 هزار تن حبوبات از مزارع همدان 
برداشت شد

 مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزی همدان گفت: 15 هزار و 361 تن انواع حبوبات 
از مزارع اين استان برداشت شده است.امير الهوتيان افزود اين ميزان شامل نخود ، عدس، 
لوبيا، باقا و ماش بوده كه از 20 هزار و 560 هکتار از اراضی آبی و ديم اســتان همدان 
برداشــت شد.وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری نيز 23 هزار هکتار از اراضی اين 
اســتان زير كشــت حبوبات می رود.وی با بيان اينکه سطح زيركشت حبوبات در اين 
استان به عنوان مکمل غات در حال افزايش است اظهار داشت: سعی شده ارقام جديد 
حبوبات به خصوص نخود در استان همدان كشت شود. الهوتيان با اشاره به اينکه نخود 
ديم بيشترين سطح را در بحث تناوب با گندم و جو به خود اختصاص داده اضافه كرد: 
افزايش درآمد و كشت ارقام جديد مطابق با شرايط آب و هوايی استان و در نتيجه كاهش 

هزينه توليد از مهمترين اهداف در كشت حبوبات استان است. 

اطالعات و آمار از اوضاع استان جاي 
خوشحالي ندارد

مهدي ناصرنژاد «

 آن قديم ترها اگرچه نرخ بيســوادي در جامعه ايران بسيار بيشتر 
از زمــان ما بود و به قولــي هم عقب ماندگي هــاي اجتماعي بيداد 
مي كرد، اما انگار مردم راه و رسم زندگي كردن را بهتر از امروزي ها 

مي دانستند و دست روزگار را خيلي بهتر از ما خوانده بودند. 
مصداق چنين ادعايي اين اســت كه روزگاران قديم بارزترين دعاي 
بزرگ ترهــا در حق جوان ها اين بود كه همواره به هر مناســبتي در 
گوش جوان ها مي خواندند؛ »برو اي جوان كه هميشه در زندگي اگر 

چشمي گريان داري، چشم ديگرت خندان باشد!«.
 اين ســخن حکيمانــه را مواقع ازدواج و عروســي جوان ها نيز به 
صورت پند و اندرز به گوش آنها نجوا مي كردند كه »اگر مي خواهي 
سعادتمند باشــي و زندگي خوبي داشته باشــي، بايد سعي كني تا 
يک چشم همسرت را هميشــه با گريه نگه داري و چشم ديگرش 

را با خنده«.
در واقــع تعادل زندگي و حــال و روز مردمان جهان در هر دوره و 
عصري بر حوادث تلخ و شيرين زندگي استوار بوده و بر همين اصل 
هم معني پيدا كرده اســت و بي جهت نيســت كه مي گويند و اعتقاد 
داريم كه »پايان شب سيه سفيد است« و »در پس هر سياهي روشني 
هم هســت« و »بعد از هر زمســتان، بهار مي رسد و روسياهي براي 
ذغال مي ماند« و خاصه اينکه »اگر يک سيب را به هوا پرتاب كني، 
هــزار بار مي چرخد و مي چرخد تا دوباره به زمين برســد« و نتيجه 

اينکه »دائمًا يکسان نباشد حال دوران غم مخور«.
زندگــي را هــر كارش كنــي هميــن اســت و انســان بايــد تــاش 
كنــد و تــا بــه شــرايط بهتــري دســت يابــد و اميــدش هــم بــه خــدا 
ــي ســخت تر  ــد زندگــي خيل ــه نظــر مي آي ــا متأســفانه ب باشــد، ام
از ايــن حرف هــا شــده اســت. چهارشــنبه هفتــه گذشــته در 
ــام چــاپ شــده  ــه همدان پي ــه در صفحــه دوم روزنام گزارشــي ك
اســت مي خوانــدم كــه، تــا پايــان شــهريورماه گذشــته در همــدان 
5 هــزار و 639 جــوان در نوبــت وام ازدواج بــه انتظــار نشســته اند! 
نــرخ بيــکاري در اســتان همــدان 37 درصــد )فاجعــه( اســت كــه 
ــتان  ــود. اس ــامل مي ش ــال را ش ــا 29 س ــنين 15 ت ــرادي در س اف
ــوري  ــر كش ــه برت ــز رتب ــکاري حاي ــرخ بي ــاظ ن ــدان از لح هم
ــتند  ــاي كار هس ــي جوي ــل همدان ــزار فارغ التحصي ــت، 22 ه اس
وليکــن اســتان همــدان ســومين اســتان كشــور در امــور ســاماندهي 
ــه نخســت امســال 9  ــان مي باشــد، 6 ماه اوضــاع و احــوال جوان
ــت رســيده  ــه ثب ــه ازدواج در اســتان همــدان ب ــزار و 597 واقع ه
اســت كــه 12/3 درصــد كمتــر از وقايــع ازدواج در مــدت مشــابه 
ســال قبــل مي باشــد. 6 ماهــه نخســت اول متأســفانه هــزار و 942 
واقعــه طــاق در اســتان بــه ثبــت رســيده كــه در مقايســه بــا مــدت 

ــد. ــش نشــان مي ده مشــابه ســال گذشــته 1/1 درصــد افزاي
آمــار و ارقــام يــاد شــده از ســوي جمعــي از مســئوالن اســتان كــه 
ــان اســتان  هفتــه گذشــته در جلســه ســتاد ســاماندهي امــور جوان
همــدان شــركت داشــته و ســخنراني كرده انــد، اعــام شــده اســت. 
و  اقدامــات  از  هــم  گزارش هايــي  نشســت  ايــن  در  البتــه 
ــا و  ــه جوان ه ــک ب ــراي كم ــده ب ــل آم ــه عم ــاي ب برنامه ريزي ه
ــان مطــرح شــده اســت كــه  تســهيل در امــر ازدواج و اشــتغال آن
ــري از  ــراي جلوگي ــز ب ــت و هرگ ــي نيس ــد كاف ــر مي آي ــه نظ ب
مشــکات اجتماعــي جوان هــا مؤثــر واقــع نشــده اســت؛ چراكــه 
آمارهــا همچنــان از حجيــم شــدن چنيــن مشــکات حکايــت دارد.

ــاي  ــام و واقعيت ه ــار و ارق ــن آم ــود چني ــه مي ش ــال چگون ح
آشــکار و پنهــان را از نظــر گذرانــد و بــا دو چشــم گريــه نکــرد؟ 
ــر راه  ــده در س ــل بازدارن ــکل و عوام ــه مش ــن هم ــر اي ــرا اگ چ
ــاي  ــم از برنامه ريزي ه ــي ه ــم خندان ــود دارد، چش ــان وج جوان
جامــع و مؤثــر جهــت بهبــود شــرايط مشــاهده نمي شــد؟ مشــکل 
ــا  ــن اســت كــه جامعــه م اصلــي چنيــن حکايــت و روايت هــا اي
ــرمايه هاي  ــات و س ــع و امکان ــار از مناب ــرايطي سرش ــر ش در ه
همــه  ايــن  از  درســت  اســتفاده  راه  كــه  اســت  خــدادادي 
ــم.  ــم بياموزي ــتيم و نمي خواهي ــد نيس ــاي خــدادادي را بل نعمت ه
در ايــن اوضــاع و احــوال مشــکات فقــط بــراي جوان هــا نيســت 
ــري  ــه پي ــا ب ــود ت ــزرگ مي ش ــود و ب ــروع مي ش ــا ش و از جوان ه

ــد. ــه بازنشســتگان جامعــه ســرايت مي كن مي رســد و ب
 اخيــراً در جايــي از برنامه هــاي تلويزيونــي گزارشــي را از چرايــي 
و چگونگــي مشــکات موجــود در ســر راه بازنشســتگان كشــوري 

ــردم.  ماحظه ك
در ايــن برنامــه، كارشناســان و صاحبنظــران طــراز اول كشــورمان 
ــکل  ــا مش ــد و گوي ــر مي كردن ــتند و اظهارنظ ــركت داش ــم ش ه
اصلــي از كاهــش يافتــن منابــع الزم بــراي تأميــن حقــوق و 
مســتمري بازنشســتگان و در مقابــل افزايــش چنــد برابــري آمــار 

ــود. ــي مي ش ــر ناش ــه اخي ــک ده ــتگان در ي بازنشس
ــکات  ــي از مش ــه خوب ــا ب ــزان م ــه برنامه ري ــي ك ــال در جاي ح
ــد؟  ــش مي دهن ــتگي را كاه ــن بازنشس ــرا س ــتند، چ ــف هس واق
چــرا ُگــر ُگــر شــاغان را بازخريــد و بازنشســته مي كننــد؟، 
ــر دور  ــازمان هاي بيمه گ ــترس س ــاري را از دس ــع اعتب ــرا مناب چ
مي ســازند و هــزاران چــراي ديگــر كــه بيانگــر تصميم هــاي 
غلــط و مــن درآوردي در نظــام اجرايــي اســت و ايــن اشــتباهات 
دامــن تمــام دولت هــاي 4 دهــه گذشــته كشــورمان را دربــر 

مي گيــرد!
ــه  ــتگان در بيم ــن بازنشس ــي از همي ــم يک ــت بداني ــب اس جال
ــدود 2  ــد ح ــد، مي گوي ــه( مي باش ــه )آتي ــوط ب ــي او مرب تکميل
ــتمري  ــان از مس ــزار توم ــه 85 ه ــک ب ــه نزدي ــال اســت ماهيان س
ماهانــه مــن بــراي بيمــه تکميلــي كســر مي شــود امــا 3 مــاه اســت 
كــه يــک ســند 72 هــزار تومانــي نــزد آتيــه دارم و بــه بهانــه اينکــه 
بودجــه ندارنــد، از پرداخــت چنيــن مبلــغ ناچيــزي اظهــار ناتوانــي 

ــروش را. ــد پرتقال ف ــدا كني ــال پي ــد!!! ح مي كنن

ساماندهی بازار سرگذر

 سرپرست مديريت پيشگيری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان از ساماندهی بازار سرگذر خبر داد و گفت: طرح ساماندهی 
واحدهای صنفی ميوه فروش و دستفروشــان بازار سرگذر توسط 
واحد رفع سد معبر در اولويت كاری قرار گرفت و به اجرا درآمد. 
حســين مردانی اظهار كرد: با توجــه به وضع تبصره 1 بند 2 ماده 
55 قانون شــهرداری ها مصوب سال 1334، اصاحی سال 1345 
خورشيدی مبنی بر جلوگيری از تصرف معابر عمومی برای كسب 
درآمد و ســکنی كه حمايت معنوی از شهروندان و حفظ آرامش 
آنها را مورد توجه قرار می دهد، معبر عمومی بازار سرگذر همدان، 
توســط واحد رفع سد معبر مديريت پيشــگيری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری، ساماندهی و تردد شهروندان در اين معبر تسهيل 

شد. 
وی افزود: با توجه به مطالبات عموم شــهروندان، كســبه و تردد 
بســيار زياد مردم برای خريد ميوه در اين گذر و مشکاتی كه به 
ســبب تجاوز تعدادی از كســبه به حريم معبر عمومی در عبور و 
مرور شهروندان ايجاد شده بود، طرح ساماندهی واحدهای صنفی 
ميوه فروش و دستفروشان بازار سرگذر توسط واحد رفع سد معبر 

در اولويت كاری قرار گرفت و به اجرا درآمد. 
سرپرســت مديريت پيشــگيری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان ضمن دعوت كليه اصناف به رعايت حقوق شــهروندی و 
تشــکر از كسبه قانونمند خواستار همکاری بيشتر صنوف و واحد 
رفع ســد معبر در برقراری نظم و انضباط و اجرای قوانين شهری 

شد. 

اعتبار اولیه ژئوپارک اکباتان تامین شد

 رئيس سازمان نظام مهندســی معدن همدان با اشاره به عاقه 
مسئوالن استان برای ثبت ژئوپارک اكباتان افزود: اعتبار مورد نياز 
برای اجرای طرح پيمايش زمين شناســی از محل اعتبارات استان 

تامين شده است.
محمد بشير يوسفی در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: به تازگی با 
حضور جمعی از مسئوالن استان هزينه های پيمايش زمين شناسی 

برآورد و به تصويب رسيده است.
وی با بيان اينکــه ثبت »ژئوپارک اكباتــان« وارد مرحله عمليات 
اجرايی شده است گفت: به زودی عمليات پيمايش صحرايی آغاز 

می شود.
رئيس ســازمان نظام مهندســی معدن همدان گفــت: يک گروه 
متشــکل از مهندسان رشته زمين شناسی و معدن تمام نقاط استان 

همدان برای پيمايش زمين شناسی انتخاب شده اند. 
يوســفی با بيان اينکه اين تيم وظيفه شناسايی ژئوسايت ها را در 
عمليات پيمايش زمين شناسی به عهده دارند، خاطرنشان كرد: اين 
افراد در دوره توجيهی شــركت كــرده و در اين عمليات يکی از 
كارشناسان سازمان زمين شناسی كشور بر كار آنها نظارت می كند. 
ژئوپارک محدوده ای با وسعت كافی و مرزهای مشخص، حاوی 
چندين پديده بارز زمين شناسی، آثار تاريخی، بوم شناسی، باستان 
شناســی و ميراث فرهنگی و طبيعی است كه قدرت نقش آفرينی 

در توسعه اقتصادی پيرامون خود را دارد.
اين تعريفی است كه يونسکو از ژئوپارک ارايه می دهد و هم اينک 
رويای رســاندن ركورد 127 ژئوپارک به عدد 500 را در سر می 
پروراند؛ ايران نيز پا به پای كشــورهای ديگر برای افزايش سهميه 

خود در اين شبکه جهانی گردشگری می كوشد.

1- وعده ايجاد شبکه گردشگري در همدان محقق نشده است. گفته 
مي شود با گذشت بيش از 3 سال از وعده راه اندازي شبکه گردشگري 
در استان، اين موضوع به فراموشي رفته است. گفتني است گردشگري 
محور نخســت توسعه اســتان تعريف شده اســت، اما هنوز كانال 
اختصاصي براي اين امر ديده نشــده اســت، در حالي كه استان اين 

روزها ميزبان ميهمانان بين المللي است.
2- احــزاب بدون توجه به تصميمات دولت امور را پيگيري مي كنند. 
گفته مي شود مسئول يکي از گروه هاي سياسي معتبر با انتقاد از اجرايي 
نشدن دستورالعمل دولت براي مشاركت احزاب گفته است مسائل را 
مستقيم پيگيري و مطرح مي كنند. گويا برگزار نشدن جلسات دائمي و 
منظم با احزاب و ناديده گرفته شدن مطالبات آنها منجر به اين تصميم 
شــده است. گفتني است احزاب اســتان در چند سال اخير جلسات 
ادواري منظمي با مســئوالن نداشته اند و به چند جلسه مختصر اكتفا 

شده است.
3- رايزني براي انتصاب اســتاندار زن آغاز شده است.گفته مي شود 
برخي از اعضاي كابينه و مســئوالن استانهاپيگير انتصاب استاندارزن 

براي جانشيني مديران ارشد بازنشسته مي باشند.
گويا دراين زمينه گزينه هاي زن نيز پيشــنهاد شده است.گفتني است 
اين اقدام مي تواند براي نخســتين بار دركشوربه نام دولت روحاني 

ثبت گردد.

 بــا توجه بــه اينکه بنگاه داری توســط 
بانک ها انجام می شــود، آنها به رقيب و يک 

مانع برای بخش خصوصی بدل شده اند.
رئيــس اتــاق بازرگانی، صنايــع، معادن و 
كشاورزی استان همدان با بيان اينکه امروز 
بانک ها در ايران به كار بنگاه داری اشــتغال 
دارنــد، اظهار كرد: به همين دليل هم رقيب 
برای بخش خصوصی بوده و هم يک مانع 

به  حساب می آيند.
علی اصغر زبردست ، با بيان اينکه باال بودن 
نرخ تســهيات هم يکی ديگر از مشکات 
بخش خصوصی با بانک ها اســت، تصريح 
كرد: پرداخت تســهيات با نرخ 20 تا 25 
درصدی كه گاهی به 30 درصد هم می رسد 
هر نوع فعاليت اقتصادی را غيرقابل توجيه 

می كند.
رئيــس اتــاق بازرگانی، صنايــع، معادن و 
كشاورزی اســتان همدان افزود: با شرايط 
اقتصادی حاكم در كشــور كــدام فعاليت 
اقتصادی سالم و ســازنده در كشور يافت 
می شــود كه بتواند بيش از 30 درصد سود 
در برداشته و از پس بازپرداخت تسهيات و 

ساير هزينه ها برآيد؟!

وی با اشــاره به اينکه نرخ باالی تسهيات 
بــه دليل نرخ باالی تورم اســت، ادامه داد: 
به همين دليل بانک ها مجبور هســتند برای 
جذب نقدينگی  مردم، ســود بيشــتری را 
پيشــنهاد دهند و در نتيجه اين سپرده ها را 
با نرخ باالتری به  عنوان تسهيات پرداخت 

كنند.
زبردســت با بيــان اينکه برطــرف كردن 
تورم نيازمند تغييــرات و اعمال اصاحات 

ساختاری در اقتصاد كشور است، خاطرنشان 
كــرد: ما هر روز شــاهد افزايش چک های 
برگشتی و تسهيات معوقه هستيم و بانک ها 
به دنبال وصــول مطالبات و دريافت جرائم 
تأخير افتاده خود و همين مسأله خود مانعی 

برای فعاليت های اقتصادی است.
وی با اشــاره به اينکه عمده مشــکات ما 
كشوری است و بخش كمی از آن به استان 
باز می گردد، گفت: به عبارت ديگر مشکات 

در سطح كان است و صرفاً به مسائل بانکی 
خاصه نمی شــود بلکه سؤال كلی و اصلی 
اين است كه اقتصاد كشور به دست كيست؟
رئيــس اتــاق بازرگانی، صنايــع، معادن و 
كشــاورزی اســتان همدان اظهار كرد: اگر 
بتوانيم به ســؤال فوق پاسخ دهيم می توانيم 
اجــزا آن را بررســی كنيــم و در غير اين 
صورت نمی تــوان پاســخ صحيحی برای 

پرسش ها داشت.
وی با اشــاره به اينکه بانک ها می توانند تا 
حدودی مشکات را تســهيل كنند، افزود: 
بانک مركزی می تواند نظارت الزم را برای 
جلوگيری از پرداخت ســود بيش از آنچه 
مصوب شــده به ســپرده های مردم اعمال 
كند تا از افزايش ميزان نقدينگی و در نتيجه 
افزايش قيمــت ارز و كاهش قدرت خريد 

مردم جلوگيری به عمل آيد.
زبردست با اشــاره به اينکه بايد زنجيره ای 
از سياســت های متناســب اعمال شــود، 
خاطرنشان كرد: اين سياســت ها فراقوه ای 
اســت و بايد همه قــوا هماهنگ به عرصه 
بانکی ورود كنند تا باعث تســهيل در امور 

اقتصادی و فعاالن اين حوزه شود.

 راهپيمايی بــزرگ و باشــکوه اربعين 
حسينی مانور قدرتی اســت كه راه حق را 
به جهانيان می شناســاند و درس بزرگی به 

پول پرستان دنيادوست می دهد.
امام  جمعه همدان در خطبه های نماز جمعه 
اين هفتــه همدان با بيان اينکه عاشــقان و 
دلدادگان سيد و ســاالر شهيدان از سراسر 
جهان با پــای دل و اخاص، خــود را به 
حرم آقا امام حســين)ع( می رسانند، اظهار 
كرد: امام حســين)ع( فردی است كه خون 
پاک قلب مطهرش را در راه دين هديه كرد 
تا بندگان خدا در سراسر جهان از جهالت، 
نادانی، حيرت، سرگردانی و گمراهی نجات 

يابند.
به گزارش فــارس ، آيــت ا... غياث الدين 
طه محمدی با اشاره به اينکه انسان در برابر 
همه راه هايی كه در دنيــا وجود دارد برای 
انتخاب راه حق حيران اســت، افزود: تمام 
انسان های روی زمين در مسير شناختن راه 
حقيقت ميان هزاران راه دچار ســرگردانی 

هستند.

امام جمعه همدان با بيان اينکه در اين ميان، 
شياطين نيز به دنبال گمراهی انسان هستند، 
تصريح كرد: وقتی گمراهی دامن می گستراند 
يک نفر مانند امام حسين)ع( بايد دست به 
يک ازخودگذشــتگی بزرگ  بزند تا حق را 

از باطل جدا كند.
وی با اشــاره به اينکه بايد از خود پرســيد 
چگونه يک شخصيت ميليون ها دل را شيفته 
خود می كند، ادامه داد: اربعين مانور قدرت 
و پيروزی است كه راه حق را به رخ جهانيان 

كشيدن است.
محمدی بــا بيان اينکه در راهپيمايی اربعين 
همه مردم با مهربانی در كنار يکديگر حركت 
می كنند، خاطرنشــان كــرد: خودخواهی و 
منيت انســانی در راهپيمايی اربعين مطرح 
نبــوده و هيچ زائری حتی حاضــر به آزار 

رساندن به يک مورچه نيست.
وی با اشــاره به اينکه پول پرســتی در دنيا 
حاكم شده است، گفت: آيا شيفتگان قدرت 
و ثــروت نبايد از  گردهمايی بزرگ اربعين 

درس بگيرند؟

امام جمعه همــدان با بيان اينکه ســعودی 
يک روزنامه نگار را كشــته است و امريکا 
ســروصدای زيادی به راه انداخته اســت، 
اظهار كــرد: اما روزانه هزاران نفر انســان 
بی گناه در مناطقی چون يمن كشته می شوند 

اما كسی سخن نمی گويد.
وی با اشــاره به اينکه عاشورای حسينی 
باعث شــد كه باطل نتواند خود را حق 
جلوه دهد، افزود: امام حســين)ع( خون 
خــود را داد تا جهــان از جهالت نجات 

كند. پيدا 
محمــدی تصريح كرد: در عراق، ســوريه، 
افغانســتان، پاكســتان، يمــن و... هزاران 
بی گناه را به خاک و خون می كشــند و در 

دموكراسی هيچ تداخلی ايجاد نمی شود اما 
يک روزنامه نگار كشته شود دنيا به هم ريخته 

است.
وی با اشــاره به اينکه تمــام دولت ها بايد 
همه موارد را به جز اســرار نظامی و امنيتی 
شفاف ســازی كنند، ادامه داد: اميد است كه 
وزرای معرفی شده توسط دولت به مجلس 
به خوبی مورد بررسی قرار گيرند و مجلس 
با توجه به منافع كشور بررسی خود را انجام 

دهد.
امام جمعه همــدان تأكيد كرد: برای انتخاب 
نمايندگان مجلس شــورای اسامی از ابتدا 
بايد حساسيت به خرج داد تا كمتر نگرانی 

درباره مسائل كشوری داشته باشيم.

 شــهرداری بايد با توجه به شــرايط 
اقتصادی كشــور در جهت كاهش تعداد 
طرح های جديد شــهری اقــدام كند و 
اتمام طرح های نيمه كاره را در اولويت 

قرار دهد.
رئيس كميسيون نظارت، بازرسی و امور 
اداری شورای اسامی شهر همدان گفت: 
پيش بينی می شود برآورد بودجه سال 97 

شهرداری همدان محقق نشود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسامی 
شهر همدان، سيد مســعود عسگريان با 
بيــان اينکه نمی توانيم ســقف بودجه را 
افزايش دهيم، بيان كرد: بر اســاس تورم 
به وجود آمده ناشــی از تحريم ها بايد 
عمليات اجرايی و يا آغاز به كار تعدادی 

از طرح های جديد را محدود كنيم.
عســگريان اضافه كــرد: در صورتی كه 
نقطه بــه نقطه شــهر را بــرای اجرای 
طرح های شهری تخريب كنيم، نارضايتی 
عمومی را به دنبال خواهد داشــت و از 
طرفی موجــب ناكارآمــدی پيمانکاران 

خواهد شد.

وی با اشاره به معضات طرح های نيمه 
كاره شهری، اظهار داشت: افزايش تعداد 
طرح هــای نيمه تمام عمرانــی به دليل 
محدوديت منابع مالی و سپری شدن عمر 
مفيد ايــن طرحها قبل از بهره برداری، به 
چالش جدی تبديل می شود و نارضايتی 
مردم و از دســت رفتن صرفه اقتصادی 

اين طرح ها را به دنبال دارد.
بازرســی و  رئيس كميســيون نظارت، 
امور اداری شــورای شهر همدان با بيان 
اينکــه يکــی از ماک هــای آبادانی هر 
منطقه به طرح هــای عمرانی آن باز می 
گردد، افزود: البته اين مهم به طرح هايی 
نســبت داده می شود كه به بهره برداری 

می رسند.
وی ادامــه داد: در غيــر ايــن صورت 
كلنگ زنی و تمام نشدن طرح ها و درگير 
شــدن آن در دوره های متعدد زمانی، نه 
تنها شاخص مناسبی برای توسعه، آبادنی 
و عمران شهری به شمار نمی رود، بلکه 
نمــودی از بی برنامگــی و ابعاد متزلزل 

منابع مالی است.

تدوین
 »سند مهارت« 
در همدان

 مديــركل آموزش فنــی و حرفه ای 
همدان از تدوين »سند مهارت« در همدان 
خبر داد و گفت: اين سند بر پايه ظرفيت 

استان در حال تدوين است.
وهب مختــاران در گفت وگو با فارس با 
بيان اينکه همواره در حوزه آموزشــی با 
يک سؤال اساسی روبرو هستيم كه »بايد 
چه چيزی را به چه كسی آموزش دهيم«، 
اظهار كرد: ما بايد با توجه به فضای كسب 
و كار و منابع انسانی در اختيار، آموزش ها 
را برای افراد داشــته باشــيم تا بتوانيم به 

خروجی حداكثری دست يابيم.
وی با بيان اينکه اگر مهارت ها استاندارد 
باشد افراد بهتر می توانند به شغل مناسب 
دسترسی داشته باشند، افزود: نبايد به اين 
موضــوع اكتفا كنيم كه هنرآموز فقط يک 
گواهينامه را دريافت كند، بلکه آموزش ها 

بايد در راستای كارآفرينی باشد.
مديركل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
همدان با بيان اينکه تدوين »سند مهارت« 
نيز به اين موضوع توجه دارد، گفت: طبق 

اين ســند، آموزش ها در راستای فضای 
كسب و كار و منابع انسانی در اختيار بوده 
و بر پايه ظرفيت اســتان در حال تدوين 

است.
وی با بيان اينکه برای تدوين اين ســند 
بايد از شــركای خود بيشــترين بهره را 
بگيريم،  يادآور شــد: بايــد از تمام توان 
ادارات، سازمان های دولتی و خصوصی، 
اتحاديه ها و تمام دســتگاه ها در اين سند 

استفاده شود.
مختاران بــا بيان اينکه بايــد از ظرفيت 
متخصصــان و ديدگاه های الزم آنها بهره 
گرفت، گفت: در چنين شرايطی می توانيم 
»ســند مهارت« را به شــکل مطلوب در 

استان تدوين كنيم.
وی با بيان اينکــه مکاتباتی در اين زمينه 
صورت گرفته و پرســش نامه هايی نيز پُر 
شــده اســت، اضافه كرد: ما بازديدهای 
ميدانــی را انجــام داده ايــم و آيتم های 
مختلفی برای تدوين »ســند مهارت« در 
نظر گرفته شده است كه در ماه های آينده 

اين سند نهايی می شود.
مديركل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
همدان خاطرنشان كرد: اميد است بتوانيم 
با مطالعــات و پيگيری های به عمل آمده 
يک ســند پرمحتوا را برای استان تدوين 

كنيم.

رئیس اتاق بازرگانی در انتقاد از عملکرد بانکي:

بانکهارقیب
بخشخصوصیشدهاند

امام  جمعه همدان:

اربعين حسينی راه حق را
 به جهانيان می شناساند

شهرداری همدان اتمام طرح های نیمه کاره 
را در اولویت قرار دهد
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خبـر

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

بیمارستان امام حسین)ع( مالیر؛ مرکز ارجاع بهداشتی و 
درمانی جنوب استان

  نماينده مردم ماير در مجلس شورای اسامی گفت: ماير بين شهرستان های نهاوند، 
تويســركان و مناطق حومه شهری، مركز ارجاع بهداشتی و درمانی مردم اين مناطق شده 
است و بايد از نظر تجهيزاتی به درجه ای از خودكفايی برسد كه توان حمايتی مناسبی را 

از نظر بهداشت و درمان برای مردم داشته باشد.
محمد كاظمی در گفت وگو با ايســنا، افزود: در اين راســتا بيمارستان امام حسين)ع( به 
عنوان يکی از اين مراكز درمانی بسيار مهم در جنوب استان است كه بايد توجه ويژه ای به 
آن شود.وی با اشاره به پروژه های در حال ساخت اين شهرستان، اظهار كرد: با اقداماتی 

كه از سوی دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفته و مشاركتی كه اوقاف ماير در 
زمينه پروژه های بهداشتی و درمانی شهرستان انجام داده است، اميدواريم در 22 بهمن ماه 

امسال شاهد افتتاح اين پروژه ها باشيم.
كاظمی به تکميل بخش آنژيوگرافی و اورژانس بيمارســتان امام حسين)ع( ماير اشاره 
كرد و ادامه داد: در جلساتی كه با وزير بهداشت داشتيم و پيرو درخواست هايی كه مجمع 
نمايندگان اســتان همدان در زمينه ايجاد و تکميل بخش های آنژيوگرافی و اورژانس اين 
بيمارستان داشتند، با تأكيد وزير بهداشــت بر اتمام و بهره برداری سريع تر اين پروژه ها، 

انتظار می رود هرچه سريع تر اين بخش ها تکميل شده و پايان يابد.
وی با بيان اينکه در اين راســتا نمايندگان مردم ماير در مجلس شورای اسامی از هيج 

كمکی برای تکميل و تجهيز اين بخش ها دريغ نمی كنند، ادامه داد: با توجه به حجم باالی 
مراجعه كنندگان بيمارســتان امام حسين)ع( الزم است كه به شرايط هتلينگ بيمارستان و 
ســوئيت های پزشکان متخصص رسيدگی بيشتری شود تا كيفيت خدمت رسانی به مردم 
افزايش يابد.كاظمی تســريع در تکميل و بهره برداری مركز غربالگری سرطان بيمارستان 
مهر ماير را گامی مهم در پيشــگيری و درمان سرطان های مختلف برشمرد و گفت: در 
حال حاضر شهرستان ماير از نظر فضاهای فيزيکی ارائه دهنده خدمت مانند بيمارستان ها، 
كلينيک های تخصصی و فوق تخصصی و مراكز بهداشتی در وضعيت خوبی قرار دارد اما 
از نظر نيروی انسانی و كادر درمانی اعم از پزشکان متخصص و فوق تخصص و پرستاران 

بايد توجه ويژه تری را به آن معطوف داشت.

خبـر

برگزاری مانور »واکنش در شرایط 
اضطراری« در تپه نوشیجان مالیر

ــر  ــی ماي ــات ايمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س  مديرعام
ــركت  ــا ش ــر ب ــانی ماي ــازمان آتش نش ــترک س ــور مش ــت: مان گف
ــه  ــتقر در تپ ــر مس ــه ماي ــی ناحي ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ مل
نوشــيجان تحــت عنــوان »واكنــش در شــرايط اضطــراری« برگــزار 

شــد.
طــی  افــزود:  ايســنا،  بــا  گفت وگــو  در  جــوادی  وحيــد 
پخــش  ملــی  شــركت  بيــن  آمــده  عمــل  بــه  هماهنگــی 
ــر،  ــانی ماي ــازمان آتش نش ــا س ــر ب ــی ماي ــای نفت فرآورده ه
ــش در  ــور واكن ــزی مان ــر برنامه ري ــی ب ــتركی مبن ــور مش مان
ــه  ــتقر در تپ ــت مس ــركت نف ــه ش ــراری در منطق ــرايط اضط ش

ــد. ــزار ش ــيجان برگ نوش
ــور، بررســی آمادگــی  ــن مان وی اظهــار كــرد: هــدف از اجــرای اي
ــازمان  ــد س ــط همانن ــای ذيرب ــل و نهاده ــتر عوام ــه بيش ــر چ ه
آتش نشــانی، عوامــل 115، نيروهــای انتظامــی 110 و ســتاد بحــران 

ــود. ــه ب ــر در حــوادث غيرمترقب ــهرداری ماي ش
جــوادی ادامــه داد: ايــن مانــور بــا همــکاری دســتگاه های حاضــر و 
مســتقر در مانــور فــوق بــه نحــو احســن برگــزار و در پايــان بــرای 
بررســی نقــاط قــوت و ضعــف ايــن مانــور با تشــکيل جلســه ای در 

ســالن جلســات اداری شــركت نفــت مايــر برگــزار شــد.
مديرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ايمنــی مايــر در 
ادامــه بــه ارتبــاط آموزشــی ســازمان آتش نشــانی مايــر بــا پايــگاه 
ــاورز  ــی كش ــه ابتداي ــتقر در مدرس ــس مس ــی يون ــات اجتماي خدم

اشــاره كــرد.
وی افــزود: طــی درخواســتی از طــرف پايــگاه خدمــات اجتماعــی 
ــق و  ــی حري ــوزش همگان ــانی، آم ــازمان آتش نش ــا س ــس ب يون
ــی  ــرات احتمال ــا خط ــه ب ــورد و مقابل ــوه برخ ــات و نح امدادونج
ــه  ــوزان مدرس ــه دانش آم ــرما ب ــل س ــيدن فص ــا فرارس ــژه ب ــه وي ب

ــد. ــت ش ــاورز، درخواس ــی كش ابتداي

استقرار کادر درمانی در ایستگاه های 
سالمت اسدآباد 

 معاون درمان دانشــکده علوم پزشکی اســدآباد از استقرار كادر 
درمانی در ايستگاه های ســامت اسدآباد در ايام اربعين حسينی خبر 

داد.
سعيد شفيقيان  در گفت وگو با فارس با اشاره به آمادگی دانشکده علوم 
پزشــکی شهرستان اســدآباد در ارائه خدمات درمانی به زوار اربعين 
حســينی)ع(، اظهار كرد: تقريباً يکصد نيرو بــه منظور ارائه خدمات 
بهداشــتی- درمانی به صورت شبانه روز در مراكز و ستاد دانشکده در 

اين ايام مستقر خواهند شد.
وی بــا بيان اينکه يک هزار نيروی فعال در حوزه بهداشــت و درمان 
شهرستان به زائران اباعبداهلل الحسين)ع( خدمات رسانی می كنند، افزود: 

30 تخت بيمارستانی برای موقعيت اضطراری آماده شده است.
معاون درمان دانشــکده علوم پزشکی اســدآباد بيان كرد: از آنجا كه 
بخشی از بيماران را مصدومان سوانح رانندگی تشکيل می دهند، با ارائه 

كروكی و گواهی پليس امکان مداوای رايگان وجود دارد.

فعالیت 50 واحد کارگاه تولیدی پوشاک
 در اسدآباد

 سرپرســت اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان اســدآباد 
ــن شهرســتان  ــدی پوشــاک در اي از فعاليــت 50 واحــد كارگاه تولي

خبــر داد.
ــال  ــرد: در ح ــار ك ــنا، اظه ــا ايس ــو ب ــی در گفت وگ ــم قربان رحي
ــزار  ــک ه ــتقيم و ي ــورت مس ــه ص ــر ب ــش 1000 نف ــر بي حاض
نفــر غيرمســتقيم در ايــن كارگاه هــای توليــدی پوشــاک شهرســتان 

ــتند. ــه كار هس ــغول ب مش
ــدی پوشــاک شهرســتان  ــای تولي ــن واحده ــان اينکــه اي ــا بي وی ب
ســاالنه بيــش از يــک ميليــون دســت پوشــاک شــامل مانتــو، كــت 
ــای  ــن كارگاه ه ــزود: اي ــد، اف ــد می كنن ــن تولي ــلوار و پيراه و ش
توليــدی در حــال فعاليــت در شهرســتان ازنقــش موثــری در اشــتغال 
جوانــان و عــدم مهاجــرت ايــن قشــر مهــم بــه ســاير شهرســتان و 

ــوده اســت. ــوردار ب ــتان ها برخ ــا اس ي
ــای  ــن كارگاه ه ــه اي ــه ب ــهياتی ك ــرد: تس ــان ك ــی خاطرنش قربان
ــوده  ــی ب ــرخ ســود باالي ــرد دارای ن ــق می گي ــدی پوشــاک تعل تولي
كــه ايــن امــر يکــی از مهمتريــن مشــکات متقاضيــان ايــن نــوع از 
ــه  طرح هــا و كارگاه هــای توليــدی پوشــاک در ســطح شهرســتان ب

شــمار مــی رود.

پلمب چلوکبابی در اسدآباد

  مدير اداره دامپزشــکی شهرســتان اســدآباد از بازديد مشترک 
كارشناســان دســتگاه های اجرايی مرتبط از واحدهای قصابی اين 

شهرستان خبر داد.
افــزود:  ايســنا،  بــا  گفت وگــو  در  بصيری محمدپــور  عــادل 
ــه و بهداشــت  ــن ســامت جامع ــتای تأمي ــا در راس ــن بازديده اي
ــتاد  ــه س ــرای مصوب ــن اج ــی و همچني ــام دام ــای خ فرآورده ه
اربعيــن شهرســتان اســدآباد بــا محوريــت اداره دامپزشــکی 
شهرســتان بــا حضــور بازرســان ادارات مختلفــی چــون فرمانداری، 
معاونــت بهداشــتی دانشــکده علــوم پزشــکی، صنعــت، معــدن و 
ــروی انتظامــی  تجــارت و پليــس اطاعــات و امنيــت عمومــی ني
ــی و مراكــز عرضــه گوشــت گــرم و منجمــد  از واحدهــای قصاب

ــد. ــه عمــل آم ب
وی با اشاره به تذكرات الزم در زمينه گرانفروشی و عرضه خارج از 
شبکه گوشت منجمد و گرم جذب شده به متصديان اين واحدهای 
مورد نظر عنوان كرد: در اين بازديدها بيش از 40 كيلوگرم گوشــت 
به همراه انواع فرآورده خام و آاليشــات دامی كه فاقد هويت، ليبل 
دامپزشــکی، تاريخ توليد و انقضاء، به صورت غيربهداشــتی مورد 

عرضه قرار می گرفت، كشف، ضبط و امحا شد.
بصيری محمدپــور با بيان اينکه در همين راســتا يک واحد متخلف 
چلوكبابی نيز توسط مأموران پليس اطاعات و امنيت عمومی نيروی 
انتظامی پلمب و يک واحد متخلف قصابی برای سير مراحل قانونی 
به تعزيرات حکومتی ارجاع شــد، خاطرنشــان كرد: سامت مردم 
شوخی بردار نيســت و با خاطيان عرصه سامت به شدت برخورد 

می شود.
مدير اداره دامپزشکی اسدآباد در پايان از شهروندان درخواست كرد: 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در حوزه دامپزشکی با 
شماره گيری 33148020 يا سامانه سراسری استانی 1512، مراتب را 
سريعا به اطاع اين اداره برسانند تا اين اداره در كمترين زمان ممکن 

رسيدگی الزم را انجام دهد.

کشف قر ص هاي قاچاق در شهرستان بهار

  فرمانــده انتظامی شهرســتان بهــار ، از كشــف 231 هزار عدد 
قرص هاي قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

بزرگعلــی نوری در گفت و گــو با فارس اظهار كــرد: در پی اجرای 
طرح های ارتقاء امنيت اجتماعی،كاركنان انتظامی شهرستان بهار يک 
محموله قرص های قاچاق و فاقد مجوز را كشف و يک نفر را در اين 

رابطه دستگير كردند.
وی افــزود: اين محموله كه تعداد آن 231 هــزار عدد به ارزش700 
ميليون برآورد شــده از اســتان های مركزی كشور در خودرو سواری 

بارگيری شده بود.
فرمانده انتظامی شهرستان بهار در پايان با اشاره به اين كه يک متهم در 
اين خصوص به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: به شهروندان عزيز 
توصيه می شــود در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشکوک سريعًا 

پليس را از طريق تماس با 110 مطلع كنند.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگربهدنبالآگهیهایاستخدامیمیباشید
لطفاًبـهکانالتلگرامیزیرمراجعهنـمایـید

جهـتعضودرکانالتلگرامنیازمندیلطفاً
عدد5رابهشماره09105398964ارسالنمايید.

کارت دانشجویي رضا نقی پور فرزند حسن به شماره 
ملي  4040151453 رشته بیوتکنولوِژی دانشگاه 

بوعلي سینا به شماره دانشجویي  9513231008 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي فاطمه رضایي فتح فرزند صحبت اله به 
شماره ملي  38607607609 رشته علوم تربیتي دانشگاه 
بوعلي سینا به شماره دانشجویي 9232256013 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پ

آگهیتجدیدمناقصهعمومی
مرحلههفتم)نوبتاول(

روابطعموميشرکتآبوفاضالبروستائیاستانهمدان

روستا/پروژه
مجتمع

مدت اجرا   شهرستان
)ماه( 

شاخص مبلغ اوليه    )ریال(
تعدیل

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

تهيه مصالححداقل رتبه

انجام خدمات امور 
مشترکين

روستاهای 
تحت پوشش

پيمانکارخدمات یا آب127.000.000ندارد122.539.896.000اسدآباد

شــرکت آب و فاضــاب روســتائی اســتان همــدان در نظــر دارد از محــل اعتبــارات جــاری خــود موضــوع ذیــل 
را طبــق مشــخصات فنــی موجــود از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی و ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
بصــورت یــک مرحلــه ایبــه پیمانــکاران واجــد شــرایط و دارای تجربــه و ســوابق کافــی و مفیــد در امــور مربوطــه 

کــه تمایــل همــکاری دارنــد واگــذار نمایــد .
* نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

* ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت سهماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه معتبر بوده و برای 
سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

* تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامات دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه 
مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل 

ثبت نام در سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
* کلیه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر دریافت و با توجه به 
به  تا ساعت 19 مورخ 1397/8/20 نسبت  الف، ب و ج را تهیه و  مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات 
بارگزاری اسناد به صورت فایلPDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه )فرآیند 

ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1397/8/20 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
* بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ 1397/8/21 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامات این شرکت 

طبق آدرس مزبور انجام می شود.
*  متقاضیان جهت دریافت اطاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس 

حاصل نمایند .
* الزامیست پیمانکار بر اساس صاحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصاح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم 

که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
* به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات 

مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
* تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.

* ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
* برنده باید دارای کد معاماتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسامی باشد .

* آدرس شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک 
یک

www.iets.mporg.ir :  پایگاه اطاع رساني مناقصات کشور *
www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضاب روستائی استان همدان *

بدون آب ، کتاب زندگی را بايد بست

شماره مناقصه :973049
روزیکشنبه مورخ :1397/8/6

منیژه فرهانپور «

 نهمين نمايشگاه هدايا، كادو و يادگاری، 
ســوغات و صنايــع دســتی همزمــان با 
چهاردهمين نمايشــگاه گل و گياه و گياهان 
دارويی از يکم تا 6 آبان ماه در محل نمايشگاه 
های بين المللی استاندر حال برگزاری است.

تعــداد 120 واحد شــركت كننــده در اين 
نمايشگاه انواع سوغات اعم از آبليموی شيراز، 
ترشی و شــوريجات، عسل زنجان، سوغات 
اروميه، چرم همــدان، حلــوا زرده اردكان، 
زيتون شمال، شيره ماير، سوغات شهرهای 
كرمانشاه، تبريز، اصفهان و...  را به همشهريان 

عرضه می شود.
ايــن نمايشــگاه در فضايی بالغ بــر 5 هزار 
مترمربع و در سه سالن ابن سينا، الوند،هگمتانه 
و فضای باز شركت نمايشگاه های بين المللی 
استان به مدت 6 روز برپاشده است و امروز 

به كازر خود پايان می دهد.
 امسال قدرت خرید مردم با شرایط 
اقتصادی پيش آمده کاهش یافته است

فرهاد گمار غرفه دار ســوغات اقوام ايرانی 
در نمايشــگاه می گويد: 15 ســال است كه 
محصوالت و سوغات چند شهر كشور كشک 
شــتر اراک، آلوی تبريز و لواشک های شمال 
را در نمايشــگاه های اســتان های مختلف 
كشور می فروشد و اين هشتمين بار است كه 

درنمايشگاه همدان شركت كرده است.
اين غرفه دار خاطرنشــان می كند: نمايشگاه 
همدان يکی از نمايشگاه های قوی در سطح 
كشور اســت كه هر ســال در سطح خوبی 
برگزار می شود اما به دليل شرايط بد اقتصادی 
قدرت خريد امســال به صورت فوق العاده 
چشــمگير كاهش يافته است در اين شرايط 
متوليان نمايشگاه با كاهش هزينه غرقه ها می 

توانند كمک حال ما شركت كنندگان باشند.
گمــار اضافه می كند: آن چيزی كه ما در اين 
نمايشگاه می بينيم اين است كه اگر سال های 
گذشــته قدرت خريد صد درصد بود امسال 
به دو درصد رسيده البته معتقدم بايد تبليغات 
اين نمايشگاه برای جذب مشتری نيز بيشتر 
و بهتر انجام شود. وی با اشاره به اينکه زمان 
نمايشگاه به دليل تقارن با ايام اربعين هم مزيد 
بر علت كسادی بازار فروش شده است، ادامه 
می دهد: مجری  نمايشگاه عاوه بر تبليغات 
قوی و موثر بايد نمايشگاه را تخصصی برگزار 
كنــد برای مثال يک شــركت با برند فروش 
محصول ويژه مثل عســل كوهستان نبايد در 
كنار آن محصــوالت ديگر مثل لبنيات را نيز 
بفروشــد كه البته اين اقدام نشان دهنده كم 
كاری متوليــان اين نمايشــگاه در برگزاری 

تخصصی اين نمايشگاه است.
  در عمل از توليدکننده حمایت الزم 

نمی شود
در كنــار غرفه هــای ســوغات مختلف از 
شهرهای مختلف سری هم به غرفه صنعت 
چرم همدان با پيشينه قوی زديم و از حال و 
روز اين صنعت پرسيديم. آقای ياری با اشاره 
به اينکه 35 سال است كه در توليد و فروش 
چرم همدان فعال اســت، می گويد: در زمان 
های قديم مردم به خريد محصوالت چرمی 
رغبت بيشتر داشتند اما هم اكنون به دليل ايجاد 
كارگاه هــای وافر توليد چرم و نبود تجربه و 
تخصص كافی افرادی كه وارد اين حرفه می 

شوند اين صنعت زمينه رشد ندارد.
وی مــی افزايد: قيمــت محصوالت چرمی 
همچون كيف و كمربند چرمی از سال گذشته 
تاكنون افزايش نداشته اما مشتری زيادی ندارد 

يعنی اگر سال گذشــته قيمت كمربند چرم 
گاوی 30 هزار تومــان بود االن با قيمت 25 
هزار تومان هم خريداری نمی شــود البته در 
شــهرهای تهران، شمال و شــهرهای مرزی 

محصوالت چرمی طرفدار زيادی دارد.
اين توليدكننده محصــوالت چرمی با اظهار 
تاسف از اينکه در عمل از توليدكننده حمايت 
الزم نمی شــود، ادامه می دهد: كارگاه توليد 
چرم ما اگر سال گذشــته برای 25 نفر آقا و 
40 نفر خانم ايجاد اشــتغال كرده بود امسال 
به دليل عدم حمايــت از توليدكننده با 4 نفر 
نيرو فعال اســت. شريفی عضو هيأت مديره 
گل و گياه همدان هم يکی از غرفه داران اين 
نمايشگاه فروشنده وسايل تزيين خانه است 
كه معتقد است وسايل تزيينی خانه شامل  گل 
و گلدان، پرده و ريسه و... جزو لوازم ضروری 
زندگی نيســت اما اگر كسی خواهان زندگی 
لوكس و شيک باشد به سراغ ما می آيد يعنی 
در مرحله ای كــه مايحتاج اوليه زندگيش را 
تهيه كند و با مابقی و مازاد خرج و مخارج كه 
اين روزها كمتر شــده برای تزيين خانه خود 

هزينه می كند.
وی با اشاره به اين نکته كه مردم برای تزيين 
منزل بيشــتر در ايام خاصی از سال مثل عيد 
نوروزاقدام می كنند، اضافه می كند: اكثر اين 
كارها كار داخل اســت و در راستای حمايت 
از مشاغل خانگی اين گل و گلدان ها، ريسه 
و پرده ها كار دست بانوان همدانی است كه 
تقريبا در شرايط كنونی 30 نفر از اين صنف ما 

مشغول كار شده اند.
 کاالی لوکس گران و بدون حمایت

شريفی با بيان اينکه حمايت عملی از صنف 
ما برای رونق كار بســيار حايز اهميت است، 
بيان می كند: متاســفانه چون در حال حاضر 
از صنايع دســتی زود بازده از سوی مسئوالن 
حمايت می شــود حرفه ما به دليل ديربازده 
بودن از آن حمايتی خاصی صورت نمی گيرد 
و بيشــتر بازار كار ما در شرايط فعلی فروش 

گلدان و پايه برای گل های تزيينی است.
وی معتقد اســت: تبليغات وسيع می تواند 
عاملــی برای جــذب مشــتری و رونق كار 
نمايشگاه باشد كه البته بايد دست اندركاران و 
متوليان كار نمايشگاه نسبت به آن توجه كافی 

داشته باشند.
غرفه ها زياد اســت و جمعيــت رفته رفته 
در حال افزايش اســت. از آن همه غرفه كه 
محصوالت مختلفی را عرضه می كنند، غرفه 
عرضه عروســک های ســاخته دست خانم 

مرادی نظرم را جلب می كند وارد غرفه شدم 
و پــس از بازديد از عروســک های مختلف 
در قالب های متنوع با رنگ های شــاد باب 
گفت و گو را بــا اين بانوی هنرمند همدانی 
باز  كردم. معصومه مرادی سه سال است كه 
به صورت حرفه ای با عروسک سازی در يک 
كارگاه كوچک عاوه بر خودش برای 18 نفر 
ديگر توليد اشتغال كرده و با گروه های هميار 

زيرپوشش بهزيستی همکاری مداوم دارد. 
وی مــی گويد: درنمايشــگاه های همدان 
هر ســال شــركت می كنم اما بيشــتر اين 
عروســک ها به صورت مستقيم در اسباب 
بازی فروشی های تهران و مهدكودک برای 
فــروش عرضه می شــود.معصومه مرادی 
ادامه می دهد: در ابتدا همکاری كميته امداد 
برای پرداخت وام خوداشتغالی و سپس وام 
توسعه اشــتغال سبب شروع و سپس رونق 
كارم شد و امروز عاوه بر عروسک سازی 
در آمــوزش فنی و حرفــه ای مددجويان 
كميته امداد و بهزيســتی عاوه بر آموزش 

كاردســتی اين افــراد را پس از 
آموزش برای فــروش خريداری 

می كنيم.
وی اســتقبال از ايــن نمايشــگاه 
را تــا حــدودی خوب مــی داند 
و خاطرنشــان می كنــد: فروش 
عروســک های دســتی در سال 
بســتگی به ســفارش هــا متغيير 
اما فروش عروسک هايی  اســت 
مثل حاجی نــوروز و بابانوئل در 
مناسبت ها و اعياد بيشتر است در 
حال حاضــر در حال رايزنی برای 
صادرات عروسک بابانوئل به كشور 
روسيه در بســته بندی های زيبا با 

نزديک شدن به كريسمس هستيم.
 همدان هيچگاه صادرکننده 

گل و گياه نبوده است
در كنار نمايشگاه سوغات، كادويی 
و صنايــع دســتی ســری هم به 
چهاردهمين نمايشــگاه گل و گياه 
زديم تا از نزديک شــاهد خلقت 
زيبايی های طبيعی باشــيم سالن 
نمايشگاه پر است از انبوه گل های 
طبيعی در بيش از 200 نوع يا شايد 
بيشــتر، آقای جعفری با بيان اينکه 
بيش از 40 ســال است كه در كار 
فروش گل و گياه اعــم از باغچه 
ای و آپارتمانی اســت می گويد: 

همدانی ها بيشتر خريدار درختچه و گل های 
رز و اطلســی برای حياط منازلشان هستند و 
كمتر گل آپارتمانی می خرند. بيشتر اين گل 
ها از شهرهای محات، شمال، تهران و كرج 
به همدان وارد می شــود و تاكنون خيلی كم 

صادر كننده گل بوده ايم.
وی معتقد است: مردم همدان عاقه وافری به 
گل و گياه دارند چون زيبايی چيزی است كه 
همه آن را دوســت دارندو قيمت گل و گياه 
هيچ تغييری نسبت به ســال گذشته نداشته 
اما قدرت خريد مردم كم شــده است اما در 
حال حاضر بازار خريد گل كاكتوس مشتری 

خوبی دارد.
در پايان آنچه مهم  اســت داشــتن شرايط 
اقتصادی خــوب، توانايی و قــدرت خريد 
مردم، تبليغات گسترده متوليان نمايشگاه در 
آگاهی بيشتر مردم در برگزاری نمايشگاه ها 
ســه ضلعی اســت كه می تواند در رونق و 
اســتقبال مردم از اينگونه نمايشگاه ها حايز 

اهميت باشد.

امروزآخرین روزاست

نمایشگاهیازجنسسوغاتوگل
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هیأت عالی نظارت مجمع 
کلیات الیحه CFT را بررسی کرد

 عضو مجمع تشــخيص مصلحت گفت: هيــأت عالی نظارت بر 
حسن اجرای سياســت های كلی مجمع در جلسه صبح شنبه درباره 
كليات اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالی تروريسم 
)CFT( بحث كرد و بررســی جزييــات و رای گيری در اين باره به 

جلسه بعد موكول شد.
 حجت االســام و المســلمين مجيد انصاری در گفت و گو با ايرنا، 
اظهار داشت: جلسه هيأت عالی نظارت پيش از جلسه صحن مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تشــکيل شد، دستور كار صحن هم بررسی 
تفاهمنامه ای ميان ايران بــا آذربايجان بود كه به علت به حد نصاب 

نرسيدن، اين جلسه تشکيل نشد.
انصاری درباره لوايح پولشــويی و پالرمــو كه رييس مجلس آن را به 
مجمع ارجاع داده نيز اظهار داشــت: اين دو اليحه به طور مســتقيم 

به صحن می آيد و ديگر در دستور كار هيأت عالی نظارت نيست.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه با نظر 
به اينکه اعضای هيأت عالی نظارت، عضو مجمع نيز هســتند؛ امکان 
دارد با توجه به مخالفت آنها با اين لوايح، در صحن مجمع تشخيص 

به آن رای مثبت بدهند؟ گفت: اين دو با هم مغايرتی ندارند.
انصاری توضيح داد: برخی مواقع شــورای نگهبان، مصوبات مجلس 
شورای اسامی را رد می كند، زيرا آن ها را مغاير قانون اساسی يا شرع 
می داند، اما وقتی كه همان مصوبه در مجمع تشخيص به رای گذاشته 

می شود؛ از روی مصلحت به آن رای مثبت می دهند.
وی افزود: ممکن اســت اعضای هيأت عالی نظارت، لوايح پولشويی 
و پالرمو را نيز منطبق با سياست های كلی نظام ندانند، ولی به جهت 

مصلحت كشور به آن رای مثبت بدهند.
به گــزارش ايرنا، اليحه الحــاق دولت جمهوری اســامی ايران به 
كنوانســيون بين المللی مقابله با تامين مالی تروريسم 15 مهرماه سال 
جاری بــا 143 رای موافــق و 120 رای مخالف به تصويب مجلس 
شورای اسامی رسيد و برای انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای 

نگهبان ارجاع شد.
اين اليحه شامل يک مقدمه، 28 ماده و يک پيوست است كه بر اساس 
آن، جمهوری اســامی ايران الحاق به كنوانسيون بين المللی مقابله با 

تامين مالی تروريسم را با شروطی می پذيرد.

احتمال کسری بودجه ۷5 هزار میلیارد 
تومانی در سال جاری

 نايب رييس كميســيون برنامه و  بودجه مجلس شــورای اسامی 
گفت  كه بر اســاس سناريوی پيش روی ايران در سال جاری حداقل 

75 هزار ميليارد تومان كسری خواهيم داشت.
هــادی قوامی در گفت وگو با ايســنا، درباره محــل هزينه كرد مازاد 
درآمدهای نفتی در شــش ماهه اول ســال، اظهار كرد: درآمدها فقط 
از كانال نفت نيســت،  بلکه درآمدهای مالياتی و ســاير درآمدها هم 
پيش بينی شــده است كه ممکن اســت به طور كامل محقق نشوند و 
اگر در يک بازه زمانی مازاد درآمد نفتی داشــته باشــيم می تواند اين 

كسری ها را جبران كند.
وی افزود: البته برای ارزيابی درآمد و هزينه بودجه بايد پايان سال را 
در نظر گرفت و نه نيمه ســال، زيرا ممکن است در نيمه دوم امسال 
صادرات نفتی ما نصف شود كه در اين صورت رديف ها پر نخواهد 

شد.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شورای اسامی ادامه  داد: به  هر حال 
اگر ما مازاد درآمد نفتی داشــته باشيم  كه احتماال اين اتفاق نمی افتد 

دولت بايد متمم بودجه را به مجلس شورای اسامی بياورد.
قوامی در پايان گفت  كه بر اساس سناريوی پيش روی ايران و با توجه 
به كســری های شش ماهه دوم حداقل 75 هزار ميليارد تومان كسری 

بودجه در سال جاری خواهيم داشت.

مردم باید از تصمیم های غیرامنیتی اطالع 
پیدا کنند

 يک عضو كميســيون اجتماعی گفت: اصل شفافيت يعنی مردم از 
تصميم ها و آنچه كه جزء مســائل محرمانه  امنيتی نيست، اطاع پيدا 

كنند. عدم شفافيت نيز موجب رانت می شود.
ــا اشــاره بــه ســخنان  ــا ايســنا ب شــکور پورحســين در گفت وگــو ب
مقــام مظــم رهبــری در مــورد شــفافيت گفــت: مــن مــی خواهــم در 
ايــن موضــوع مقــداری بــه عقــب برگــردم. ايــن عقب گــرد مربــوط 
ــت. از  ــری اس ــوق بش ــای حق ــا و بحث ه ــوالت دولت ه ــه تح ب
ــا دولت هــای  ــا ب ــی كــه دولــت در كشــورها تأســيس شــد، م زمان
ناظــم و نگهبــان مواجهيــم كــه هدفشــان برقــراری نظــم، امنيــت و 
ــد  ــی آم ــت رفاه ــی سيســتم های دول ــس از مدت ــت اســت. پ عدال
ــوده اســت. چنــدی بعــد  ــه خدمــات عمومــی ب كــه هدفشــان ارائ
انديشــه ی دولــت قانون مــدار ســر بــرآورد كــه در ادامــه منجــر بــه 
بحــث »حکمرانــی خــوب« شــد. حکمرانــی خــوب 6 يــا 8 مولفــه 

دارد كــه اوليــن اصــل آن شــفافيت اســت.
وی در مورد رازهای مگو و مســائل امنيتی اظهار كرد: هر كشــوری 
برای خودش يکســری اطاعات و اسناد طبقه بندی شده و محرمانه 
دارد كه آرشيو بندی می شوند. اين اطاعات پس از سالها در صورت 

لزوم منتشر می شوند. 
نماينده پارس آباد و بيله  سوار آفات اساسی اقتصاد را نفتی بودن، رانتی 
بودن و دولتی بودن دانست و گفت: اقتصاد ايران، اقتصادی غيرشفاف 
و سياست زده است. اصل شفافيت يعنی مردم از تصميم ها و آنچه كه 
جزء مســائل محرمانه ی امنيتی نيست، اطاع پيدا كنند. عدم شفافيت 
نيز موجب رانت می شــود. مثا اگر فرض كنيم كه 90 درصد سرمايه 
ايرانيان در اختيار 10 نفر باشــد كه با رانت به اين نقطه رســيده اند، 

اسامی شان بايد اعام شود.

»حسام الدین آشنا« ویژگی های سخنگوی 
دولت را تبیین کرد

 مشاور فرهنگی رييس جمهور در يادداشتی به بيان ويژگی های دستيار 
رئيس جمهور در ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت پرداخت. 

به گزارش فارس، حســام الدين آشنا طی يادداشتی در كانال تلگرامی 
خود در مورد ويژگی های دستيار رئيس جمهور در ارتباطات اجتماعی 

و سخنگوی دولت نوشت:
تحوالت فناورانه و افزايش پر تنوع منابِع آگاهی، رابطه جامعه و حاكميت 
را هم تحت تأثير جدی قرار داده است. تبليغات انتخاباتی در ايران يک 
جريان پرفشار است كه در مدتی اندک منجر به انتخاب رئيس جمهور 
به عنوان محصول اعتماد اوليه مردم به يک فرد و يک جريان می شود؛ اما 
در فردای تشکيِل دولت، با افزايش مطالبات، مردم او و دولتش را هدف 
خواســته ها و گايه های متنوع خود قرارمی  دهند و به سرعت احساس 
سرخوردگی و ناكامی می كنند. رئيس جمهور و كل دولت بايد بتوانند - 
در طول دوره مسئوليت- با گفتار، رفتار و اقدامات سياستی خود اعتماد 
اجتماعی، مشاركت عمومی و رضايت ملی را تضمين كنند؛ بدون اعتماد 
اجتماعی، مشاركت عمومی بدست نمی آيد و بدون مشاركت، رضايت 
ملی از دست می رود و نه تنها زمينه برای فعاليت رقبا فراهم می شود بلکه 
امکان موفقيت سياست ها و اقداماتی كه نيازمند اعتماد مردم به دولت و 

رئيس جمهور است به سرعت و شدت كاهش می يابد.
»دستيار ارتباطات اجتماعی رئيس جمهور و سخنگوی دولت« مسئول 

برقراری ارتباطات موثر ميان دولت و ملت است. او از يک طرف بايد:
1. رئيس جمهور و دولت را مســتمراً در جريــان نظرات، مطالبات و 

اولويت های مردم قرار دهد.
2. بازخورد اجتماعی گفتارها، اقدامات و كاســتی ها را به دولت منتقل 

كند.
3. برای اصاح رفتار اجرايی و ارتباطی دولت در جهت كسب بيشترين 

رضايت عمومی برنامه ريزی و اقدام نمايد.
و از طرف ديگر بايد:

1. تمامی امکانات رســانه ای عمومی را در جهت سياســت های ملی 
هماهنگ و هم افزا كند.

2. همکاری نهادهــای مدنی و غيردولتی را برای اهداف و برنامه های 
بخش عمومی جلب نمايد.

3. بيشترين مشاركت اجتماعی را برای اجرای سياست ها و اقدامات ملی 
فراهم كند

تکذیب تمام ادعاهاي مذاکره با آمریکا 

 روابــط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به ادعای تازه كريمی 
قدوســی، نماينده مجلس  مبنی بر تاش، تمايل و اقدام وزارت امور 
خارجــه در برقراری تماس و مذاكره با دولت اياالت متحده آمريکا در 
يکی از كشــورهای همسايه، موارد زير را به اطاع عموم ملت شريف 

ايران می رساند: 
به گزارش ايسنا، در اطاعيه وزارت خارجه آمده است:

1- به صراحت اعام می شود تمام ادعاهای ايشان در خصوص تمايل 
وزارت امور خارجه به برقراری تماس و مذاكره با  دولت آمريکا و نيز 
انجام مذاكره با طرف های آمريکايی در يکی از كشورهای همسايه غلط 

و بی اساس است و به شدت تکذيب می شود.
2- وزارت امور خارجه در تمامی سطوح و اركان مديريتی و كارشناسی، 
خود را تابع اوامر و سياست های ترسيم شده از سوی مقام معظم رهبری 
به ويژه در خصوص چگونگی تعامل و برخورد با دولت اياالت متحده 

آمريکا می داند و قطعا گامی فراتر يا عقب تر بر نخواهد داشت.
3- وزارت امــور خارجه و ديپلمات های جمهوری اســامی ايران 
خود را ديده بان منافع ملی و مصالح كشور دانسته و تعهد و پايبندی 
خــود به آرمان ها و ارزش های انقاب اســامی را منــوط به ارائه 
تصويری واقعی از تحوالت و روندهــای در حال وقوع در منطقه، 
جهــان و نظام بين الملل می دانند و خــود را موظف به ارائه ديدگاه 
كارشناســی به مقامات عاليه دولت و نظام می بينند.  افزون بر آن در 
شــرايط كنونی اصوال ديدگاه كارشناسی دستگاه ديپلماسی كشور بر 
بی فايده بودن هر نوع مذاكره با دولت عهدشکن، قانون گريز و ضد 

ايران آقای ترامپ استوار است.
4- بخشــی از صحبت های اخير آقای قدوسی اخباری است كه چون 
هميشه وی ادعا می كند از منابع موثقی دريافت كرده و به آنها اطمينان 
دارد كه تمامی آنها تکذيب می شــود. برای چندمين بار اســت كه اين 
نماينده محترم مجلس به سادگی اسير اخبار نادرست و سرا پا غلط منابع 
خبری خود می شود و خود را تبديل به ابزار انتشار اخبار بی پايه و بنيان 
منابعی می كند كه هدف شان ايجاد التهاب در جامعه و فضاسازی عليه 
وزارت امور خارجه و دلسرد كردن نيروهای دلسوز و مردم هوشيار و 
آگاه ايران نسبت به دستگاه ديپلماسی كشور و بازی كردن ناآگاهانه در 

نقشه ای است كه دشمنان كشور ترسيم كرده اند.
5- بی شــک تمامی مقامات، كاركنان و ديپلمات هــای وزارت امور 
خارجه كه طی ســاليان اخير و به خصوص طی چند هفته اخير آماج 
بدترين و تندترين حمات رسانه ای برخی گروه ها و تشکل های  همسو 
و همفکر اين نماينده محترم قرار گرفته اند، ريشه اين حمات و اتهامات 
واهی را موفقيت و كاميابی دســتگاه ديپلماسی و در خوش بينانه ترين 
حالت ناشی از عصبيت و نگاه جناحی و فقر و فقدان يک نگاه ملی و 
فرا جناحی مبتنی بر مصالــح و منافع مردم ارزيابی می كنند كه در هر 
صورت جای بسی تاسف است افرادی بدين سان برای رسيدن به اميال 
سياسی خود و در كسوت نمايندگی مردم چنين شيوه و رويه ناپسندی 

را پيشه خود ساخته اند.
6- در پايان، تاكيد می شود با توجه به اصرار و پافشاری ايشان به ادامه 
اظهارات و اخبار كذب، نادرســت و بی پايه و اساس عليه وزارت امور 
خارجه، كه در سالهای اخير به دفعات شاهد آن بوده ايم و از آنجايی كه 
به نظر می رسد نماينده مذكور قصدی برای اصاح روش و منش خود 
ندارد، به ايشــان توصيه می كنيم منابع دريافت اخبار كذب و تکراری 
خود را تغيير دهد تا اينگونه شهره به بيان اخبار نادرست و كذب نشود.

اعالم تحریم های جدید برای ایران هراسی 
 عضو كميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی مجلس با اشاره به اينکه 
ايرانيــان زخم خورده طالبان هســتند، گفت: اعام تحريم هــای جديد عليه 

كشورمان صرفا در راستای ايران هراسی است. 
بــه گزارش مهر عاءالدين بروجردی با اشــاره به تحريــم آمريکا عليه دو 
ايرانی به بهانه واهی حمايت از طالبان، اظهار داشت: بايد يادآور شد ايرانيان 
زخم خورده طالبان هســتند و حافظه تاريخی دنيا هيچگاه فراموش نمی كند 
كه ديپلمات های ايرانی در مزار شريف به دست گروهک تروريستی طالبان 

شهيد شدند.
وی با اشاره به اينکه طالبان اقدامات تروريستی مختلفی انجام داده كه همواره از 
سوی ايران محکوم شده است، افزود: در واقع به وضوح روشن است كه اياالت 

متحده در پی بهانه جويی عليه كشورمان هستند.

بازار داغ پیامک هاي حمایت از شریعتمداری!
 عضو فراكســيون نماينــدگان واليی مجلس گفت: برخــی نمايندگان در 
روزهای گذشته با ارســال پيامک هايی به ديگر نمايندگان خواستار حمايت از 
شــريعتمداری شده اند.ســيد محمدجواد ابطحی در گفتگو با مهر، با بيان اينکه 
شــريعتمداری توانايی الزم برای اداره وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعی را 
ندارد، اظهار داشت: در اين روزها برخی نمايندگان فعاليت هايی را  در حمايت 

از شريعتمداری انجام می دهند.
وی ادامه داد: اين نمايندگان در حمايت از محمد شــريعتمداری پيامک هايی 
حاوی تعريف و تمجيد از اين وزير پيشــنهادی دولــت را به ديگر نمايندگان 
ارســال می كنند.عضو فراكســيون نمايندگان واليی مجلــس تصريح كرد: اين 
نمايندگان به دنبال آن هستند كه نظر مجلس را نسبت به رای آوری شريعتمداری 

برای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی جلب كنند.

وزیر مستعفی راه کارنامه ای پراز تجدیدی دارد
 عضو فراكسيون نمايندگان واليی مجلس گفت: آقای آخوندی بايد به دليل 
عملکردش در وزارت راه و شهرســازی و معطل كردن اين وزارتخانه محاكمه 

شود.
احمــد عليرضابيگی در گفتگو با مهر، با بيان اينکه آقای آخوندی بايد به خاطر 
عملکردش در وزارت راه و شهرســازی و معطل كردن اين وزارتخانه محاكمه 
شــود، گفت: قضاوت ما در مــورد عملکرد آقای آخونــدی در وزارت راه و 
شهرســازی درســت بود، دولت هم بعد از بيش از 6 سال به اين نتيجه رسيد 
كه وی كارايی الزم را در وزارت راه و شهرســازی ندارد. ايشان بيش از 6 سال 

فرصت خدمت در وزارت راه و شهرسازی را از دست داد.
يک از طراحان استيضاح وزير راه و شهرسازی اظهار داشت: فاجعه قطار تبريز-
مشهد، حادثه هواپيمايی تهران-ياسوج از تجديدی های كارنامه آخوندی بود.

 نمايندگان مجلس شــورای اسامی، بعد 
از ظهــر ديروز؛ برای بررســی صاحيت 4 
وزير پيشنهادی كار، اقتصاد، راه و صنعت كه 
رئيس جمهور يکشنبه گذشته با ارسال نامه ای 
به هيات رييسه مجلس آن ها را معرفی كرده 

بود، تشکيل جلسه دادند.
اين جلســه بــا حضور 201 نماينــده برای 
رسيدگی به صاحيت فرهاد دژپسند، محمد 
شريعتمداری، رضا رحمانی و محمد اسامی 
وزرای پيشــنهادی اقتصاد، تعاون، صنعت و 
راه بــا حضور جمعی از وزرای كابينه دولت 

همراه بود.
در  يک هفته گذشته چهار وزير پيشنهادی با 
برنامه ريزی های انجام شده در كميسيون های 
تخصصی و ســاير كميسيون ها  حضور پيدا  
كردند و توضيحاتی را به نمايندگان در مورد 

ابهامات احتمالی ارائه دادند.
مهلت بررسی صاحيت هر وزير يک ساعت 
و نيم و مجموع چهار وزير 6 ساعت به طول 
می انجامد و يک ساعت هم به عنوان فرصت 
دفاع از وزرای پيشنهادی برای رئيس جمهور 
در نظر گرفته شــد؛ لذا مجموع جلسه رای 
اعتماد 7 ساعت طول كشيد كه تا لحظه تنظيم 
خبر  با حواشــی و فرصت تنفس اين جلسه  

تا ساعت 10 شب ادامه داشت.
بارای  پيشــنهادی دولت  ودرنهايت وزرای 
نماينده ها تاييــد وازامروزكابينه روحانی با 

هدف ترميم تکميل است.
جلسه روز گذشــته  مجلس برای رسيدگی 
اقتصاد،  پيشــنهادی  به صاحيــت وزرای 
تعــاون، صنعت و راه با حواشــی متعددی 
هم همراه بوده اســت. در جريان سخنرانی 
روحانی هنگامی كه وی در مورد افزايش آمار 
اشتغال در دولتش سخن می گفت تعدادی از 

نمايندگان فرياد دو-دو به سر دادند.
علی الريجانی كه رياست جلسه را برعهده 
داشــت، خطاب به نمايندگان گفت: آقايان 
اجازه بفرماييد كه ايشان سخنانشان را تمام 
كننــد. در ادامه هنگامی كــه روحانی آمار 
شــاغان را می داد و گفت كه برای حدود 
20 ميليون نفر شغل ايجاد شده است و من 
اين عدد را گردتر كردم، برخی از نمايندگان 
احسنت گفتند و برخی از نمايندگان گفتند 
گردترش كــن. عبدالحميد خدری نماينده 
بوشهر در موافقت با شريعتمداری به عنوان 
گزينه پيشنهادی وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی  از  پاكدستی شريعتمداری سخن 
گفت. شــهاب نادری نماينــده مردم پاوه 
در صحن علنی مجلس بــه عنوان نماينده 
مخالف وزير پيشنهادی وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی هم اينگونه اظهار نظر كرد: 
ســوال من از آقای روحانی اين اســت كه 
چرا با وجود اين جمعيت نخبه نتوانســته 
شعار و وعده خود به جمعيت 65 درصدی 

جوان كشــور عمل كند و يک فرد ديگری 
را برای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 

درنظر بگيرد.
* ســبحانی فر و عليجانی به عنوان موافق و 
ساری و كمالی پور به عنوان مخالف دژپسند 

وزير پيشنهادی اقتصاد صحبت كردند.
* شــهرياری و يوســف نژاد در موافقت و 
محمود صادقی و احمد بيگدلی در مخالفت 
با رحمانی وزير پيشنهادی صنعت سخنرانی 

كردند.
* محمدعلی پورمختار و حسن سليمانی به 
عنوان موافق و سهراب گيانی و محمد فيضی 
به عنوان مخالف اسامی وزير پيشنهادی راه 

صحبت كردند.
* بابايی صالــح و ظاهــری در موافقت و 
ولی ملکی و شــهاب نادری در مخالفت با 
شــريعتمداری وزير پيشنهادی كار صحبت 

كردند.
در اين جلســه به ترتيب صاحيت وزرای 
پيشــنهادی اقتصاد، كار، راه و صنعت مورد 

بررسی قرار گرفت.
فراكسيون مستقلين مجلس شورای اسامی 
رای موافق خود را نســبت بــه چهار وزير 
پيشنهادی اعام كرد و فراكسيون نمايندگان 
واليی نيز بــرای جمع بندی دربــاره  چهار 
وزير پيشنهادی وزارت خانه های صمت، راه 
و شهرســازی، اقتصاد و تعاون و كار و رفاه 

اجتماعی؛ فراكســيون به اين نتيجه رسيد كه 
اعضا برای رای بــه رحمانی آتش به اختيار 
عمل كند. درباره ی سه وزير ديگر فراكسيون 
به جمع بندی رســيد ولی قرار شــد اعام 

عمومی نکند.
هم چنيــن اعضای فراكســيون اميد مجلس 
شورای اســامی نظر موافق خود را نسبت 
به سه وزير پيشنهادی اقتصاد، صنعت و كار 
اعام كردند. براســاس رای گيری صورت 
گرفتــه اعضای فراكســيون اميــد به گزينه 

پيشنهادی وزارت راه رای مثبت ندادند.
حجت االســام و المسلمين حسن روحانی 
رئيس جمهــور نيز بــرای دفــاع از وزرای 

پيشنهادی خود در مجلس حضور يافت.
اينکه گفته شود ابر تورم داريم دروغ است

رئيس جمهوری در جلســه رســيدگی به 
صاحيت وزرای پيشنهادی با اشاره به احکام 
صادر شــده از سوی دادگاه الهه و همچنين 
حکم ديوان عالی ايتاليا عليه آمريکا اظهاركرد: 
طی روزهای گذشته جمهوری اسامی ايران 
سه مرتبه در برابر اياالت متحده از نظر سياسی 

و حقوقی به پيروزی دست يافته است.
به گــزارش خبرگزاری ها، حجت االســام 
والمسلمين حسن روحانی  با اشاره به جلسه 
امروز مجلس برای رســيدگی به صاحيت 
وزرای پينشــهاد دولت، خاطرنشان كرد: در 
اين مقطع تاريخی جلسه امروز مجلس بسيار 

حائز اهميت است. به همين دليل پيشاپيش از 
رياست محترم مجلس و اعضای هيات رئيسه 
و همه نمايندگان محترم تشکر می كنم،  چرا 
كه جلسه فوق العاده ای تشکيل داده اند تا در 

مقطع حساس كنونی كابينه را تکميل كنند.
وی با اشــاره به اينکه آنها كه می گويند ابر 
تــورم داريم يــا دروغ می گويند يا اقتصاد 
ايران را نمی فهمند، خاطرنشان كرد: ما ابر 
تورم نداريم. ابر تورم از لحاظ اقتصادی و 
تحليل سياسی نادرســت است. ما از يک 
تورم تک رقمی متاســفانه عبــور كرده ايم 
امــا حتمــا می توانيم تورم را مهــار كنيم. 
مهار تورم امکان پذير اســت و روند صعود 
تورم ادامــه نمی يابد. تورم ما افزايش يافته 
است. رشــد اقتصادی و سرمايه گذاری هم 
كاهش يافته اما در عين حال در هيچ زمانی 
به اندازه امروز ذخاير كاالهای اساســی ما 
در ســطح بااليی نبوده اســت. انبار ذخاير 

كاالهای ما كاما مطمئن است.
روحانی پس از دفاع يک ســاعته خود از 
چهار وزير پيشنهادی به ســخنان نماينده 
اقتصاد گوش  پيشــنهادی  مخالف وزيــر 
كرد و پــس از آن با همراهــی جمعی از 
نمايندگان جلسه علنی مجلس را ترک كرد. 
رئيس جمهور پيش از ترک جلسه در جمع 
تعدادی از نمايندگان به گفت و گو با آنها 

پرداخت.

4  وزیر پیشنهادی روحانی رای آوردند

مدارایمجلسبادولت
■  روحانی در صحن علنی: اینکه گفته شود ابرتورم داریم، دروغ است

طرح روز

اینفوگرافیک: ایرنا

 هر چهار وزير پيشنهادی حســن روحانی رييس جمهوری، با 
كسب اكثريت آراء اعتماد نمايندگان مجلس شورای اسامی را جلب 

كردند.
رضا رحمانی با 203، فرهاد دژپسند با 200، محمد شريعتمداری با 
196 و محمد اسامی با 151 رای به ترتيب به عنوان وزيران صنعت، 
معدن و تجارت، اقتصاد و امــور دارايی، وزارت كار، تعاون و رفاه 
اجتماعی و مســکن، راه و شهرسازی، توانستند رای اعتماد مجلس 

را كسب كنند.
در رای گيری امشب، نمايندگان مجلس شورای اسامی با 203 رای 
موافــق، 49 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 265 نماينده حاضر، به 

رحمانی به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.
همچنين دژپســند با 200 رای موافــق، 50 رای مخالف و 15 رای 
ممتنع از 265 نماينده حاضر، به عنوان وزير امور اقتصادی و دارايی 

برگزيده شد.
نمايندگان مجلس شورای اسامی با 196رای موافق، 63 رای مخالف 
و 5 رای ممتنع از 264 نماينده حاضر نيز شــريعتمداری را به عنوان 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی انتخاب كردند.
اسامی نامزد وزارت مسکن، راه و شهرسازی نيز با 151 رای موافق، 
98 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 257 نماينده حاضر سکاندار اين 

وزارتخانه شد.
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چمدان

پیشنهاد "افزایش تعرفه های پزشکی 
در نیمه دوم 9۷" در انتظار تایید دولت

 معاون نظارت و برنامه ريزی ســازمان نظام پزشــکی با تشريح 
پيشنهاد اين سازمان برای جبران هزينه های فنی و تجهيزاتی حوزه 
سامت در شش ماهه دوم سال 97، گفت: خواهش ما اين است كه 
اين اقدام به گونه ای انجام شــود كه نوش دارو بعد از مرگ سهراب 

نباشد.
محمد جهانگيری در گفتگو با ايسنا، با اشاره به پيشنهاد بازنگری 
در تعرفه های پزشــکی با توجه به افزايــش هزينه ها، گفت: بايد 
توجــه كرد كه  ســازمان نظام پزشــکی هنوز پيشــنهادی برای 
تعرفه های ســال 98 ارائه نداده است. البته با توجه به شرايطی كه 
در حال حاضر در كشــور ايجاد شده و ايجاد تورم دو رقمی در 
حوزه های مختلف، امروز تمام موسســات  درمانی مان برای تامين 
هزينه هايشان دچار مشکل شده اند؛  به خصوص در حوزه مخارج 
پرســنلی؛ چراكه هزينه های جاری شــان افزايش يافته و از طرفی 
مطالباتی هم دارند. همچنين خريدهايشــان را نيز بايد به صورت 

نقد انجام دهند.

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

حوادث

بهداشتنکتهدانشگاه

جلوگیری از خودکشی5050 نفر
 سرپرســت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بااشاره به اينکه كارشناسان اورژانس 
اجتماعی از خودكشــی 5هزارو 50نفر جلوگيری كرده اند، گفت:اعتيادمهمترين آسيب 
اجتماعی است كه درافزايش آسيبهای ديگرنقش دارد.انوشيروان محسنی بندپی در گفتگو 
با مهر گفت: براساس آمارهای بدست آمده 5 هزار و 50 نفر اقدام به خودكشی كردند كه 
كارشناسان اورژانس اجتماعی توانستند با مداخات به موقع و اقدامات بهنگام از خودكشی 
اين افراد جلوگيری كنند.وی اظهار داشت: قوه قضائيه همکاری خوبی با ما دارد و هرجا 
الزم باشد به كمک اورژانس اجتماعی می آيد و يک قاضی مستقر در محل فعال خواهد 
بود.محسنی بندپی، مهمترين آسيب اجتماعی را اعتياد دانست و گفت: اعتياد نقش مهمی در 
افزايش ساير آسيب های اجتماعی دارد كه می تواند در همسرآزاری نيز نقش داشته باشد.

ارائه ویلچر به زائران اربعین از سوی بهزیستی
 معاون توان بخشی سازمان بهزيســتی از استقرار موكب های سازمان بهزيستی در 
مســير زائران اربعين حسينی در داخل مرز ايران و بين مسير نجف و كربا برای ارائه 

لوازم كمک توان بخشی مانند ويلچر به توان يابان خبر داد.
حســين نحوی نژاد در گفت وگو با ايسنا با اشــاره به جزئيات خدمات ارائه شده به 
زائران اظهار كرد: وسايلی نظير ويلچر، عصا، واكر، وسايل تعمير سمعک و ساير لوازم 
توانبخشی به افراد كم توان ارائه می شود. همچنين اورژانس اجتماعی نيز برای مداخله 

در مواقع ضروری در اين مناطق مستقر شده است.
معاون توان بخشی سازمان بهزيستی افزود: وسايل كمک توان بخشی به شکل امانی و 

برای رفع نياز مقطعی در اختيار زائران متقاضی قرار می گيرد.

برخی زوجین شروط ضمن عقد را جایگزین مهریه های 
نجومی کرده اند

 برخی زوج های جديد و جوان به سمت شروط ضمن عقد پيش می روند به طوری 
كه اين موضوع را جايگزين مهريه های نجومی كرده اند، اين فرهنگ خوبی است كه در 

حال جاافتادن است ولی هنوز جای كار دارد.
دستيار ويژه رئيس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: اكنون به گونه ای پيش 

رفته است كه برخی زوجين بيشتر سراغ حقوق غيرمالی می روند. 
به گزارش ايرنا، شــهيندخت موالوردی، افزود: وكالت طــاق، نصف كردن دارايی 
و وكالت خروج از كشــور، اين مــوارد جايگزين های جديد برای مهريه های نجومی 

هستند.

آمادگی برای یک سفر معنوی
 پياده روی اربعين و دغدغه هــای مربوط به آن، اين روزها موضوع 
گپ و گفت خيلی از هموطنان ماست.برای آمادگی بيشتر زائران حسينی 

در اين سفر معنوی، پرونده كوچکی آماده كرده ايم.
اربعين كه برسد حال و هوای كشور ما هم رنگ و بوی ديگری می گيرد. 
رسانه ها اين زيارت عاشقانه را پوشش می دهند و كوچه و خيابان ها پر از 

پيام های خوشامدگويی به »كربايی ها« می شود.
سفر »پياده روی اربعين« در كنار تمام زيبايی هايش، شبيه هيچ سفر ديگری 
نيســت و شــرايط خاص خودش را دارد.اينجا سعی كرديم با توجه به 
تجربيات ســال های قبل زائران و صحبت های مسئولين و كارشناسان، 

پرونده كوچکی برای آمادگی سفر اربعين آماده كنيم.
اين نکته را در نظر بگيريد كه پاســپورت شما بايد تا 6 ماه اعتبار داشته 
باشد. درغير اين صورت حتماً با مراجعه به پليس+10 آن را تمديد كنيد. 
بعدازآن در ســامانه samah.haj.ir  ثبت نام كنيد. حداكثر تا 15 ماه 
صفر امکان ثبت نام در اين ســامانه وجود دارد. با در دست داشتن اصل 
گذرنامه و دو قطعه عکس سه در چهار رنگی زمينه سفيد به نمايندگی های 
سفارت عراق در تهران، مشهد، عراق و كرمانشاه مراجعه كنيد و ويزای 

سه ماهه عراق را بگيريد.
يک فرصت ويژه هم برای دانشــجويان وجود دارد. ستاد عتبات عاليات 
اعام كرده كه دانشجويان با تســهيات ويژه ای می توانند در پياده روی 
اربعين شركت كنند. البته اين طرح فقط برای دانشجويانی است كه توسط 

كاروان ها و يا تشکل های مجاز در دانشگاه ها اعزام می شوند.
 هزینه ها

هزينه صدور ويزا برای هر نفر حدود 150000تومان اســت. قبل از سفر 
مقدار كافی دينار عراقی از صرافی ها تهيه كنيد و برای مکالمه در عراق هم، 
سيم كارت های عراقی را از آژانس های مسافرتی معتبر يا از نمايندگی های 
سفارت عراق در ايران دريافت كنيد. كرايه ماشين ها از مرز تا نجف بين 
10 تا 40 هزار دينار بين اتوبوس، ون و سواری متغير است. كرايه از گاراژ 

نجف تا حرم حضرت علی )ع( بين 1000تا 1500 دينار است.
 قيمت هتل ها در نجف به ازای هر نفر 25000دينار است. نرخ هتل های 

كربا بين 40 تا 100 دالر به ازای هر نفر است.
  وسایل مورد نياز

ســعی كنيد از كوله پشتی راحت و سبکی اســتفاده كنيد كه بندهای آن 
نازک نباشــد و ســتون فقرات شما را در طول مســير اذيت نکند. رول 
دستمال كاغذی، مســواک، حوله شخصی، ليوان و كاه آفتاب گير همراه 
داشته باشيد. يک عدد كيسه خواب نيز به همراه داشته باشيد تا در صورت 
مناسب نبودن و سرد بودن مکان ها برای استراحت از شما در برابر خاک 

و سرما محافظت كند.
يادتان باشــد به آب وهوا اعتمادی نيست! پس لباس گرم بيرون از كوله 
همراه داشــته باشيد كه آن را بپوشــيد يا روی دست بگيريد. لباس های 
گرمتان را حتی االمکان  طوری انتخاب كنيد كه دكمه يا زيپ داشته باشد و 

قابليت كم يا زياد كردن لباس هايتان را در طول مسير داشته باشيد.
داروهای موردنيازتان  برای 10 روز را همراه داشته باشيد. كفش راحت 
و سبک بپوشيد. به هيچ وجه برای پياده روی اربعين كفش نو تهيه نکنيد يا 
حداقل آن را از يک ماه قبل بپوشــيد و يک و نيم تا دو ساعت در روز با 

آن پياده روی كنيد. 
 انتخاب جاده عشق

مناسب ترين وسيله و راه را انتخاب كنيد: برای پياده روی اربعين می توانيد 
مسير نجف به كربا يا بغداد به كربا را انتخاب كنيد. برای سفر هوايی، 
از شــهرهای تهران، اهواز، اصفهان، مشهد، ساری، كرمان، شيراز و تبريز 
پرواز مستقيم به نجف و بغداد وجود دارد. برای سفر زمينی، می توانيد از 
مرز مهران، شلمچه و چزابه حركت كنيد. البته ممکن است ساعات زيادی 
منتظر بمانيد. پس برای اقامت در مرز آمادگی داشــته باشيد. فاصله هر 

موكب تا موكب بعدی 50 متر است.
طول مســير نجف تا كربا 82 كيلومتر اســت كه بين دو تا 5 روز طول 
می كشد. مسير پياده روی از شارع الرسول شروع می شود و در عمود 180 
النجف، پياده روی در شهر نجف تمام می شود. بعدازآن دوباره پياده روی 
را از عمود 1 در جاده نجف به كربا شــروع می كنيد و تا حرم حضرت 
عباس )ع(، 1452 عمود در پيش داريد. حتماً بعد از نماز صبح پياده روی 
را شــروع كنيد و بين ســاعت 3-5 موكبی را برای استراحت شبانه پيدا 
كنيد. اگر انفرادی می رويد تا قبل از 10-11 صبح حركت كنيد چون مسير 
هم در اين ساعت ها خلوت تر است. ضمناً  اگر  می خواهيد تماس تلفنی 
داشته باشيد بهتر است اين كار را قبل از طلوع آفتاب انجام دهيد. احتماالً 

به دليل ترافيک باالی شبکه، در طول روز با مشکل بر خواهيد خورد.
*اگر گم شدید

از همان ابتدای مســير شماره عمودها )ستون ها( را انتخاب كنيد كه اگر 
همراهانتان را گم كرديد، زمان رسيدن به آن عمود توقف كنند. بهتر است 
آخرين جايی كه برای قرار با آنها در نظر می گيريد، ستاد عتبات عاليات 
ايران در جوار حرم امام حســين )ع( باشد كه آدرس اين مکان را بيشتر 

كسبه اطراف حرم می دانند.

ايران: اوباما: بايد عقانيت را به سياست برگردانيم
 اول باید عقل رو به جانشین خودت"ترامپ" برگردانی

فرارو: ضربی نفوذ 110 درصدی تلفن همراه
 نفوذش خوبه خدمات دیگش خیر!!

همدان پيــام: معــاون بودجــه همــدان: رشــد تــورم 6 ســاله از رتبــه 
14 بــه رتبــه اول

ــت  ــه اول رو بدس ــی رتب ــر قیمت ــه ه ــه ب ــحالن ک  خوش
آوردن!!

چشــم انــداز همــدان: همــدان جــز 3 اســتان پــاک در زمينــه فســاد 
اداری اســت

ــاک  ــاک پ ــون پ ــل کارمندام ــکر الاق ــدا رو ش ــوب خ  خ
ــتن!! هس

جمهــوری اســامی: دولــت اليحــه همســان ســازی حقــوق 
بازنشســتگان و شــاغان را بــه مجلــس داد
 حاال کی از مجلس بیرون بیاد خدا می دونه!!

اطاعات: ادعای تورقوزآبادی نتانياهو
 ببیــن اهالــی ایــن محــل چقــدر خوشــحال شــدن کــه اســم 

منطقشــون رو تــو ســازمان جهانــی مطــرح کــردن
فرارو: 60 درصد مبتايان هپاتيت B شناسايی نشده اند

 حاال اگه معتاد بودن یه چیزی!!
ايرنــا: بيشــترين شــکايات مردمــی از حــوزه فنــی عمرانــی 

اســت شــهرداری 
 از بس ساخت و سازاشون خوبه!!

فارس: دانشگاه صنعتی ميزبان ربات های ايرانی شد
 جل الخالق!!

ايسنا: توليد رايانه با استفاده از سلولهای بدن انسان
 دارن تالش میکنن آدم بسازن!!

فراديد: سيستم هوش مصنوعی با حس يک كودک 10 ساله
 آخی چه احساس قشنگی!!

همدان پيام: هر كه سر بتراشد، انگليسی داند
 اینجوری هاست؟!!

تصادف جنجالی در همدان
 راننده جوان يک دستگاه خودروی سواری پس از تصادف خودرو 
خود را رها كرده و با سرقت يک دستگاه خودرو محل سانحه را ترک 

كرد.
به گزارش ايرنا شامگاه جمعه اين هفته در حاليکه ريزش باران پاييزی 
در همدان شــدت گرفته بود برخی از اهالی اين استان حضور در دامنه 

سرسبز الوند را به نظاره باران از پشت شيشه ترجيح دادند.
چند جوان كه در حال بازگشت از گنجنامه شهر همدان بودند با سرعت 
اين مســير پرپيچ و خم را پيموده اما راننده 25 ساله به علت ناتوانی در 

كنترل وسيله نقليه با تيربرق برخورد كرد.
بــه گفته فرمانده انتظامی شهرســتان همدان در اين ســانحه رانندگی 
سرنشين 22 ساله فوت و 2 تن ديگر مجروح و راهی بيمارستان شدند.

جمشــيد باقری افزود: خودروهای عبوری از اين مسير برای كمک به 
سرنشــينان خودرو پژو 405 متوقف شده و شماری از رانندگان به مدد 
مصدومان شتافتند.وی اضافه كرد: راننده جوان اين خودرو، درمانده و 
سراسيمه از بروز اين سانحه ناگهانی در تصميمی عجوالنه از وسيله نقليه 
پياده و دوان دوان به ســمت يکی از خودروهای پارک شده در حاشيه 
جاده رفت. فرمانده انتظامی شهرســتان همدان اظهار داشت: اين جوان 
سوار بر خودروی تاكســی كه راننده آن برای كمک به مصدومان اين 
ســانحه خودروی خود را بدون برداشتن سوئيچ رها كرده بود، از محل 
متواری شد.باقری، با بيان اينکه راننده تاكسی موضوع را به مركز فوريت 
های پليسی اطاع رسانی كرد افزود: سارق تاكسی كمتر از يک كيلومتر 

از صحنه تصادف فاصله گرفته بود كه دوباره دچار سانحه شد.
وی ادامه داد: اين راننده جوان در مجاور اردوگاه شهيد قاسمی واقع در 
مسير گنجنامه با 2 دستگاه خودروی پژو 206 و ام.وی.ام برخورد كرده 
و به شــدت مجروح شد.وی گفت: ماموران انتظامی فرد مجروح را با 
استفاده از يک دستگاه آمبوالنس به مركز درمانی منتقل كردند و هم اينک 

اين جوان در بيمارستان بستری و تحت نظر پليس است.

ممنوعیت بکارگیری اساتید بازنشسته 
در دانشگاه های علوم پزشکی

 دانشــگاه های علوم پزشــکی از بکارگيری اعضای هيأت علمی بازنشسته در گروه 
علوم پزشکی منع شده اند.

رئيس مركز امور هيأت علمی وزارت بهداشــت گفت: بکارگيری اعضای هيأت علمی 
در دانشگاه های علوم پزشــکی در چارچوب مقررات صورت می گيرد و از بکارگيری 
اعضای هيأت علمی بازنشسته منع شده ايم.سيدعلی حسينی در گفتگو با مهر تاكيد كرد: 
البته در برخی رشته ها تراكم كاری زياد و ممکن است با توجه به كمبود هيأت علمی، 
مشکاتی هم وجود داشته باشد.وی يادآور شد: شرايط بازنشستگی اعضای هيأت علمی 
دانشگاه های علوم پزشکی 30 سال خدمت تمام است و استاد تمام ها تا سن 70 سالگی 
می توانند كار كنند.حسينی اظهار داشــت: آيين نامه اداری استخدامی و مصوبات هيأت 
امنای دانشگاه ها و اصاحيه آيين نامه بازنشستگی ماده 72 و 75 كه مصوب هيأت امنای 

دانشگاه های علوم پزشکی است، در اين قانون نافذ است.

60 درصد مبتالیان هپاتیت B شناسایی نشده اند
 حدود يک ميليون و 400هزار نفر مبتا به هپاتيت B هستند كه 60 درصد اين موارد 
ناشناخته اســت. يکی از اهداف اطاع رســانی ها درباره اين بيماری، شناسايی اين 60 
درصد است.رييس شبکه هپاتيت كشور بابيان اينکه دغدغه مهم ما كنترل هپاتيت B و  

Cاست، درباره آمار مبتايان به هپاتيت B و  Cدر كشور، گفت: 
سيد مويد علويان گفت: 186هزار نفر نيز مبتا به هپاتيت C هستند. خوشبختانه در طی 
10 سال اخير برنامه های خوبی برای كنترل هپاتيت C در بيماران هموفيلی، تاالسمی و 
دياليزی داشته ايم. در همين راستا ميزان ابتا به هپاتيت C در اين بيماران بسيار كاهش 
يافته اســت.وی دربــاره گروه های خطر در معرض ابتا به اين بيماری، گفت: بيشــتر 
مبتايان به هپاتيت C در كشور، معتادان تزريقی هستند كه سابقه زندان رفتن هم دارند. 
در عين حال كشور ما جوان است با اينکه اين موضوع يک حسن برای فناوری و اقتصاد 
كشور اســت، اما در حال حاضر سن ازدواج در كشــور باال رفته است و اين موضوع 

رفتارهای پرخطر جنسی را به دنبال دارد. 

سند بهداشت روان به شورای عالی سالمت رفت
 ســند بهداشت روان، سند سامت و امنيت غذا و ســند رشد و تکامل كودكان در 

جلسه آتی شورای عالی سامت و امنيت غذايی برای تصويب بررسی می شود.
رئيس دبيرخانه شــورای عالی سامت و امنيت غذايی درباره پيگيری مصوبات شورای 
عالی سامت و امنيت غذايی بيان داشت: مصوبات اين شورا تا 50 و برخی ديگر تا 70 
درصد پيشرفت داشته اســت. با اين حال يکی از عمده ترين مواردی كه مانع پيشرفت 

مناسب مصوبات اين شورا است، كمبود منابع مالی است.
علــی اصغــر فرشــاد در گفــت و گــو بــا ايرنــا اظهــار كــرد: وقتــی يــک برنامــه بيــن 
ــده و  ــه نش ــر گرفت ــتگاهی در نظ ــچ دس ــار آن در هي ــود، اعتب ــن می ش ــی تعيي بخش
ــه  ــم ك ــام دادي ــی انج ــه رايزنی هاي ــه و بودج ــازمان برنام ــا س ــتا ب ــن راس در همي
ــی ســامت و  ــن بخشــی و مشــاركتی مصــوب در شــورای عال ــرای طرح هــای بي ب
امنيــت غذايــی، اعتبــار خاصــی پيش بينــی شــود تــا بتوانيــم ســريع تر بــه اهــداف و 

مصوبــات ايــن شــورا دســت پيــدا كنيــم.

 بايد رعايت نظافت و بهداشت اولويت 
اصلي زوار در پياده روي اربعين حسيني بوده 
و مسئوالن زمينه سازی برای اين مهم را در 

دستور كار قرار دهند.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
بــا بيان اين مطلب در نشســتي با اصحاب 
رسانه اســتان در پاسخ به سؤال خبرنگار ما 
مبني بر اينکه آيا مبلّغين در تبليغات خود بر 
رعايت نظافت در پياده روي مسير كربا كه 
بعضاً رسانه هاي خارجي از آن سوء استفاده 
مي كننــد، تأكيد مي كننــد؟، گفت: رعايت 
نظافت نياز به فرهنگ سازي عميقي از سوي 
مسئوالن و متوليان دارد و ما بر اين موضوع 
در جلسات خود تأكيد مي كنيم؛ چراكه براي 
زوار سيدالشهدا نظافت بويژه نظافت محل 

نمازخانه ها بسيار اهميت دارد.
ــان  ــا بي ــد ب ــد كارون ــام محم حجت االس
اينکــه مســئوالن و متوليــان ايــن امــر خيــر 
بايــد قبــل از شــروع ايــن همايــش بــزرگ، 
بــه فکــر تأميــن زيرســاخت هاي بهداشــتي 
ــتي و...  ــرويس هاي بهداش ــه س آن از جمل
باشــند، افــزود: چــه اشــکال دارد مســئوالن 
فرهنگــي بخشــي از اعتبــارات خــود را در 

ايــن زمينــه صــرف كننــد.
وي گفت: همدان مســير اصلــي ورود به 
كرباســت و الزم اســت در ايــن ارتباط 
مجتمع هــاي بيــن راهي، پمــپ بنزين ها، 
مساجد و حســينيه ها به امکانات بهداشتي 

تجهيز شوند.
كاروند افزود: نظافت صرفاً بهداشــت مواد 
غذايي و رســتوران ها و تاريخ مصرف مواد 
خوراكي نيســت، بلکه حتي براي زوار بايد 
ُمهري كه براي نماز استفاده مي شود نيز تميز 

باشد.
مديركل اوقاف اســتان بر اختصاص اعتبار 
ويژه دراين ارتباط تأكيد كرد و گفت: مسير 
سابق همدان )جاده ساوه( نياز به مسجد بين 
راهي دارد كه در اين ارتباط اوقاف آمادگي 

الزم را دارد.
وي در ادامه با اشــاره بــه فعاليت اداره كل 
در خريد 8 هزار دســت لباس براي زائران 
گفت: امســال اوقاف در كربا موكبي را بنا 
نکرده اما در مســير ميرجاوه استان زاهدان، 
مجتمع زائرسرايي را براي پشتيباني از زوار 

پاكستاني تدارک ديده است.
وي ساير ايســتگاه هاي صلواتي اوقاف در 
استان را شامل موكب سراي »شهيد قهاري« 
در گردنه اسدآباد و موكب »حضرت فاطمه 

زهــرا)س(« در ماير اعام كــرد و گفت: 
در ايســتگاه راه آهن ماير هم زوار از محل 
اطعــام موكب حضرت فاطمه)س( بهره مند 

مي شوند.
مجتمع هــاي  برخــي  همــکاري  از  وي 
ــراي  ــاف ب ــا اوق ــن راهــي ب خصوصــي بي
پذيرايــي از زائــران خبــر داد و گفــت: 
ــا وجــود اينکــه  مســئول"مجتمع فــدک" ب
ــت،  ــی اس ــتوران بين راه ــود داراي رس خ
ــاز و  ــي نم ــراي برپاي ــات كار ب ــا مقدم ام
ــم آورده  ــران فراه ــرای زائ ــي را ب پذيراي

ــر دارد. ــاي تقدي ــه ج ــت ك اس
كاروند بيان كرد: بيشترين جمعيت ورودي 
همدان از اين مســير است كه 2 مبّلغ از قم 

هم در آنجا به تبليغ دين مي پردازند.

كارونــد از موكب ديگري بــه نام موكب 
»قمر بني هاشــم« در روستاي روعان نام برد 
و افزود:  كمک هاي مردمي زيادي براي اين 
موكب جمع آوري شده است كه جای تقدير 

دارد.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
از برگــزاري مراســم اربعيــن و عزاداري 
اباعبدا...)ع( در بقاع متبركه همدان خبر داد 
و گفت: ويژه برنامه اي هم براي رحلت پيامبر 
اكــرم)ص( در اكثر بقاع متبركه شــاخص 

خواهيم داشت.
وي ادامه داد: اوقــاف در حال برنامه ريزي 
برنامــه هفته وقف در دهــه اول ربيع االول 
اســت كه ان شــاءا... بتواند مردم را با اين 

فرهنگ غني آشنا سازد.

 همه ســاله  با شــروع فصل ســرما و 
رواج اســتفاده از وسايل گازسوز، تعدادی 
ازهموطنان جان خود را در اثر مسموميت 
بــا منوكســيدكربن از دســت مي دهند. 
منوكسيدكربن گازي است بي بو و بي رنگ 
و به طور ظاهري قابل مشاهده نيست و در 
اثر ســوخت ناقص مواد سوختي و عمومًا 

در فضاي بسته ايجاد مي شود.
 به گزارش روابط عمومی ســازمان آتش 
نشــانی و خدمــات ايمنی همــدان، گاز  
منوكســيدكربن كه در اثر احتراق هر نوع 
ماده ســوختنی به خصوص در محيط های 
دربســته و فاقد اكســيژن توليد می شود. 
گازی بســيار ســمی بی رنگ وبی بو كه 
حتی مقادير بسيار پائين آن نيز برای انسان 

خطرناک وكشنده است . 
عائــم مســموميت بســتگي بــه ميزان 
منوكســيدكربن موجــود در فضاي حادثه 
دارد در ابتدا عائم به صورت خفيف است 
و به صورت گيجــي، كرختي مزمن و در 
واقع عائمي شــبيه يک آنفلوانزا خود را 
نشان مي دهد كه افراد در مواجهه با چنين 
عائمي، بايد به وجود گاز منوكسيدكربن 

در فضا شک كنند.

 عايم مســموميت حاد با اين گاز شامل 
اســتفراغ،  ســردرد، ســرگيجه، تهوع و 
بيهوشــی، تشنج و اغماســت. در بيماران 
مبتــا به ناراحتی های قلبی ممکن اســت 
تشديد بيماری يک عامت هشدار دهنده 
باشد. يکي از مهمترين اعضاي بدن كه به 
اكسيژن نياز دارد، مغز است، اين عائم به 
تدريج به صورت سردردهاي ناگهاني شبيه 

ميگرن بروز مي كند .
 هنــگام بروزعالیم گاز گرفتگی 

چه باید کرد؟
 بهترين كار در مواجهــه با فرد گازگرفته 

اين است كه با حفظ خونسردي فرد را از 
شرايطي كه دچار مسموميت شده خارج و 
درها و پنجره ها را ســريع بازكنند و اجازه 
دهند اكســيژن كافي به او برســد. بايد از 
تجمع در كنار مريض جداً خودداري كنند 
زيرا اين عمل از رســيدن ســريع اكسيژن 
به فرد جلوگيــري مي كند. لباس تنگي كه 
مانع رسيدن تنفس مناسب به فرد مي شود 
را به ســرعت آزاد كنند و بــا اورژانس و 
آتش نشــانی  تماس گرفته و اجازه دهند 
تا آنهــا، اقدامات اوليه مناســب را انجام 
دهند. چون افرادي كه به مصدومان كمک 

مي كنند، خــود نيز در معرض گازگرفتگي 
قرار دارند، توصيه می شــود : بافاصله در 
بدو ورود، درها و پنجره ها را بازكرده و به 

تهويه مناسب هوا كمک كنند.
 نخســتين برخــورد بــا مصدوم هوشــياری 
كه بــه مســموميت بــا گاز منواكســيدكربن 
دچــار شــده اســت، انتقــال فــرد گاز گرفته 
شــده بــه محيــط بــاز بــا هــوای تازه اســت 
كــه در آن محيــط هــوا جريــان دارد. 
ــه محيــط  پــس از انتقــال فــرد مصــدوم ب
آزاد بايــد هــر آنچــه كــه ســبب انســداد، 
فشــار و خفگــی مــی شــود نظيــر كمربند، 
كــراوات و لبــاس هــای تنــگ را بــاز كــرد 
و بــرای تنفــس راحــت تــر مصــدوم را در 
وضعيــت نشســته يــا نيمــه نشســته قــرار 

داد. 
در مصدومــان بی هوش خطر برگشــت 
مواد به نای و آسپيراســيون وجود دارد، به 
همين علت، اين افراد بايد به پهلوی چپ 
خوابانده شــوند. همچنين افراد مسموم با 
گاز سمی منواكســيدكربن نبايد در محيط 
سرد نگهداری شوند، تجويز دارو يا احيای 
قلبی- ريوی در صورت ايست قلبی بايد با 

توصيه پزشک انجام شود.

مديرکل اوقاف و امور خیريه استان همدان تأکید کرد

رعایتنظافتوبهداشت
اولویتاصليپیادهروياربعین

توصیه هايی برای جلوگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن

قاتل خاموش را جدی بگيرید

گزارش ویژه
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اقتصـاد

نگاه

دولتي  گيــران  تصميــم 
روستایيان را نمي شناسند. 
بسياري از آنها فکر مي کنند 
که همه روســتاها مثل هم 
هســتند در صورتــي که 
مي گویند  دنيا  کارشناسان 
که دو روستا که شيبه هم 

باشند خيلي کم وجود دارد

 eghtesad@hamedanpayam.com

تهدیدات زیستی در حوزه کشاورزی نداریم
 مدير بحران سازمان جهادكشاورزی استان همدان با بيان اينکه پدافند غيرعامل جنگ 
غيرنظامی دشــمن برای براندازی نظام اســت، اظهار كرد: خوشبختانه امسال تهديدات 

زيستی در حوزه كشاورزی نداشته ايم.
احــد ظفری 8 حوزه اصلی پدافند غيرعامل در ســال جديد را پدافند غيرعامل عمومی، 
سايبری، زيستی، پرتويی، شيميايی، كالبدی يا فنی، اقتصادی و پدافند مردم محور دانست 
و گفت: بيوتروريسم عبارت اســت از پخش كردن ويروس، باكتري، ميکروب يا ديگر 
عوامل بيماري زا و ســمي كه موجب بروز بيماري و مرگ در ميان انسان  ها، حيوانات و 

گياهان مي  شود.
وی با اشاره به اينکه در بحث بيوتروريسم در حوزه دام و طيور، به ايسنا گفت: بيماری 
آنفلوانزی فوق حاد پرندگان در ســال گذشته از اقداماتی بيوتروريسم حوزه طيور بوده 
كه اقدامات خوبی در زمينه پيشگيری صورت گرفته و 2 كانون معدوم سازی شده است 

به طوريکه در حال حاضر هيچ گونه كانون آلوده به آنفلوانزای پرندگان نداريم.
ظفری افزود: همچنين در بيماری VHS ماهی های اســتان نيز اقدامات خوبی صورت 
گرفت و تمامی واحدهای آلوده به اين ويروس معدوم شده و امسال نيز نمونه ای از اين 

بيماری در استان مشاهده نشده است.
مدير بحران سازمان جهادكشاورزی اســتان همدان تصريح كرد: آتش سوزی مراتع  نيز 

نمونه ديگری از تهديدات زيستی حوزه كشاورزی است كه تشکل های خوبی در استان 
همدان برای مقابله با اين موضوع تشکيل شده و استان همدان پيشرو در اين زمينه بوده 
به وطوريکه امسال 400 هکتار كاه و كلش كشاورزی آتش زده شده اما در منابع طبيعی و 

اراضی ملی به 20 هکتار هم نرسيده است.
ظفری با اشــاره به وجود 1300 واحد صنايع تبديلی در اســتان همدان، بيان كرد: 1300 
واحد صنايع تبديلی در بخش كشــاورزی در اســتان همدان وجــود دارد كه تهديدات 

سايبری در اين واحدها باعث از بين رفتن اشتغال می شود.
وی افزود: خوراک اوليه ما از محصوالت كشاورزی و دامی است كه اگر صنايع تبديلی 

دچار مشکل شوند كشتارگاه های صنعتی نيز با مشکل مواجه می شوند.

خبـر

خودرو

مشکل حمل ونقل دان مرغ حل نشد

 رئيــس هيأت مديره انجمن مرغ تخم گــذاران با بيان اينکه نامه 
به رئيس جمهور برای حل مشــکل تامين نهاده هــا بی نتيجه مانده 
اســت،گفت:مرغداران، كاميون داران و باربری ها با هم دچار چالش 

شده اند.
ناصر نبی پور با بيان اينکه مشــکل حمل و نقل نهاده های دامی هنوز 
برطرف نشــده است، اظهارداشــت: حمل و نقل دان به سختی انجام 
می شــود، كاال در بنادر زياد است اما به دليل اختاالت ايجاد شده در 

حمل و نقل، بارها به سختی جا به جا می شود.  
وی با اشاره به اينکه در حال حاضر شركت پشتيبانی امور دام مقداری 
دان در اختيــار توليدكنندگان قرار می دهد، به مهر گفت: از بنادر هم 

دان كم و بيش می آيد اما ميزان آن ناچيز است.  
نبی پور اضافه كرد: موضوع اينجاســت كه دولت مساله كرايه كاميون 
داران را حل نکرده و در حال حاضر اين مشکل بين مرغدار، كاميون 
دار وباربــری ها نمود يافته اســت در حالی كه دولت بايد آن را حل 

می كرد.  
نبی پور با بيان اينکه قبا برای حمل 15 تن نهاده حدود يک ميليون و 
600 هزارتومان از مرغداران هزينه اخذ می شد، گفت: هم اكنون اين 
مبلغ بيش از 2 برابر شده و به بيش از 4 ميليون تومان رسيده است.  

وی درباره نامه ای كه مرغداران در اين زمينه به رئيس جمهور نوشــته 
و خواستار حل سريع مشــکات ايجاد شده برای تامين دان مرغ ها 
شده بودند، گفت: فعا كه نتيجه ای حاصل نشده و جوابی نگرفته ايم.
نبی پور ميانگين قيمت هركيلوگــرم تخم مرغ را درب مرغداری بين 
7500 تــا 7600 تومان اعام و اضافه كرد: قيمــت اين كاال به دليل 

اربعين مقداری افزايش داشته است.

با سرکوب قیمتی تیشه به ریشه 
خودروسازی می زنند

 يک كارشــناس صنعــت خودرو گفت: شــورای رقابت و ديگر 
دســتگاه های مسوول دولتی با سركوب قيمتی خودرو، تيشه به ريشه 
صنعت خودرو و قطعه ايران به عنوان مهمترين صنايع اشــتغال زای 

داخلی می زنند.
حســن كريمی ســنجری بيان كرد: برای حمايت و صيانت از توليد 
داخل در صنعت خودرو و قطعه ســازی، راه های بسياری وجود دارد. 
اما مهمترين كاری كه در حال حاضر می توان انجام داد اين اســت كه 
قيمت خودرو آزاد شــود و از قيمت های دســتوری جلوگيری شود. 
اين كه همچنان شــورای رقابت به دنبال حفظ تســلط خود در بحث 

قيمت گذاری ها باشد، درست نيست.
وی به ايســنا گفت: از ســوی ديگر دولت به دنبال اين است كه كار 
قيمت گذاری خودرو را به يک ســتاد تحت عنوان ســتاد تنظيم بازار 
يا هر ســتاد ديگری بسپارد. اگر قرار باشد ستاد تنظيم بازار نيز همان 
روش های شــورای رقابت را در پيش بگيرد، تفاوتی در شرايط فعلی 

ايجاد نخواهد شد.
بــه اعتقاد كريمی ســنجری، در حال حاضر بهترين گام اين اســت 
كه فاصلــه بين قيمت كارخانــه و بازار خودروهــا از بين برود. در 
اين صورت عرضه خودرو صيانت می شــود و اين صنعت شــرايط 
مناسب تری پيدا خواهد كرد. همچنين تقاضای كاذب و با هدف داللی 
خودرو از بين رفته و اين بازار به تعادل می رســد و از حالت ركود و 

گرانی خارج خواهد شد.
اين كارشــناس صنعت خودرو تصريح كرد: به هــر حال ما متوجه 
مشکات صنعت خودرو هستيم. صنعت خودرو دچار مشکل دولتی 
بودن اســت. همچنين با توجه به بحث تحريم ها، خودروسازی ما از 

بحث مشاركت ها محروم خواهد ماند.
وی افزود: از ديگر اقدامات مهم در صنعت خودروسازی برای ايجاد 
توسعه، بحث استفاده و بهره مند شدن از مشاركت های خارجی است 

كه در حال حاضر به دليل تحريم ها اين امکان وجود ندارد.
كريمــی ســنجری اظهار كرد: در شــرايط فعلی كه دســت صنعت 
خودروسازی ما از جذب مشاركت كوتاه است، الزم است كه دولت 
و شركت های خودروسازی به اين موضوع بپردازند و مقداری ساختار 

خود را مهندسی تر كرده و به سوی خصوصی سازی حركت كنند.

ثروت های بادآورده مالیات نمی دهند!
 عدم تحول سيســتم های ماليات گيری در كشــور عاملی است كه 
باعث شده نتوان ساز و كاری طراحی كرد كه از سرمايه های بادآورده ای 
كه از پول نفت به دست آمده است، ماليات اخذ كرد. در اين رابطه يک 
كارشــناس اقتصادی با اشاره به طرح ماليات بر مستغات، آن را يکی 
از بهترين كارهايی كه می توان انجام داد، توصيف كرد و عاملی برای 

جلوگيری از گرانی بيشتر در اقتصاد دانست.
به گزارش ايسنا، وجود ثروت های بادآورده حاصل از فروش نفت در 
كشور باعث شــده عده ای بدون هيچ حساب كتابی يا تاش مولدی 
بتوانند صرفا بر اساس زد و بندها يا رانت هايی يک شبه به ثروت های 
بزرگی دســت پيدا كنند. نظام ماليات گيری كشور اما چون بر اساس 
ســازوكار نظام های مالياتی در ساير كشورهای توسعه يافته طراحی 
شده است، همچنان تمركز خود را بر اخذ ماليات از توليدكنندگان يا 
صنعتگران گذاشته است؛ صنعتگرانی كه حاال به خاطر مسائل تورمی 

و گرانی نرخ ارز با انواع و اقسام مشکات روبرو هستند.
در اين زمينه يک استاد دانشگاه با بيان اينکه حدود 40 سال است كه 
درآمد سرانه در كشور افزايش پيدا نکرده است، گفت: منابع درآمدی 
كشور از طريق پول نفت اســت، در چنين شرايطی عده ای پول های 
بادآورده ای نصيب شان می شــود و آن را خرج مصارف لوكس مانند 
خودروهای مدل باال می كنند. اما مســاله اين اســت كه اينها از طريق 
نابسامانی های ســاختار اقتصادی كشور توانسته اند ثروتمند شوند؛ نه 

اينکه واقعا كارآفرين باشند.
پويا عاءالدينی، در ادامه با تاكيد بر اينکه در شــرايط موجود جامعه 
بايد از ثروت های بادآورده ماليات گرفته شــود، به ايسنا گفت: بدين 
ترتيب می توان نابرابری ها را تعديل كرد. نظام مالياتی ما زمانی كه پول 
يا بودجه كم دارد، ســعی می كند با ابزارهای مالياتی آن را جبران كند 
و بــه جای اينکه از ثروتمندان ماليات بگيــرد، از كارآفرين ها ماليات 

می گيرد.
اين كارشناس اقتصادی با بيان اينکه سيستم های مالياتی ما نتوانسته اند 
ابزارهای جديدی را برای اخــذ ماليات از پول های بادآورده طراحی 
كنند، گفت: در چنين شرايطی ساختار مالياتی نمی تواند اصاح شود 
و ماليــات از طريق همان ابزارهــای قديمی از صنعتگران كه در حال 
حاضر خودشان به خاطر مسائل اقتصادی تحت فشار هستند، ماليات 
می گيرند. مثا طرح ماليات بر مستغات يکی از بهترين كارهايی كه 
در سيستم مالياتی می توان انجام داد و چه بسا عاملی برای جلوگيری 

از گرانی كاالها در اقتصاد باشد.
وي همچنين با بيان اينکه عوارض شــهری كه توسط شهرداری ها 
اخذ می شــود هم جزوی از نظام مالياتی است، اظهار كرد: ماليات 
و عــوارض بر درآمدها می توانند تاثير مثبتــی بر ايجاد برابری در 
جامعه بگذارند. ضمن اينکه به توســعه خدمات برای شــهروندان 

هم می انجامد.
عاءالدينی در نهايت با اشــاره به خدمات شهری كه از طريق فروش 
تراكم ايجاد می شــود، گفت: فروش تراكــم می تواند باعث افزايش 
آلودگی هوا و كاهش زيبايی های بصری باشــد اما مسئله اينجاست 
كه از طريق فروش تراكم دقيقا مشــخص نمی شــود كه به چه اندازه 
از حقوق عمومی كسر شده اســت. به همين خاطر دولت مانند يک 
سلطان زمين و هوا را می فروشد و از اين طريق ارائه خدمات می دهد. 
در چنين شرايطی حس تعلق نســبت به شهر و كشور نمی تواند در 

ميان شهروندان به وجود بيايد.

 وقتي بررسي مي کنیم متوجه مي شویم 
که ریشه هاي نادیده گرفته شدن روستاها 
بسیار گسترده اســت. نفت، سیاست ها، 
شهرنشیني و بســیاري تفکرات دلیل از 
هم پاشــیدگي اقتصاد و فرهنگ روستاها 
اســت. اکنون بسیاري کشورهاي توسعه 
یافته مانند آلمان و انگلیس بیش از نیمي 
از جمعیت شان روستانشین هستند و این 
یک اولویت براي دولت هایشــان است. 
امــا در ایران حداکثر 30 درصد جمعیت 
روستانشین هستند و در چند دهه گذشته 
20 درصد روستاییان به شهرها مهاجرت 
کرده اند، که این یک بحران به حســاب 

مي آید.
در همین رابطه همدان پیام یک نشســت 
کارشناســي و شناســایي مشــکالت 
روســتاییان را با حضور موسي اعظمي 
دانشیار دانشگاه بوعلي سینا و عضو گروه 
آموزشــي ترویج و آموزش کشاورزي، 
حمید توســلي کیا عضو شوراي روستا و 
بخش مرکزي و توکلي کارشــناس امور 
خوشه هاي صنعتي در شرکت شهرک هاي 
برگزار شده است.  استان همدان  صنعتي 
آنها پــس از مطرح کــردن موضوعات 
توســط خبرنگار در یک بحث دوستانه 
مشــکالت روســتاها را عنوان کرده و 
راهکارهایي ارایه داده انــد که در ادامه 

آمده است.
چگونه  روستایيان  حاضر  درحال   
ارزاق مي کننــد، از آن تنوع شــغلي 
روســتاها که در گذشته وجود داشت 

آیا اثري مانده است؟ 
توســلي کیا: بجز دامداري و كشاورزي كه 
آن هــم در حد كم باقي مانده، شــغل هاي 
ديگــر تقريباً از بين رفته اند. دليلش هم اين 
است كه مردم روستا سرمايه ندارند و براي 
ايجاد شــغل  به تسهيات و حمايت دولتي 
نيــاز دارند. امــا در حال حاضــر اگر يک 
روستايي بخواهد تســهياتي بگيرد آنقدر 
بايد بروكراســي اداري طــي كند كه ديگر 

خسته مي شود.
گاهي وقت هــا مي بينيم روســتاييان مقيم 
شــهرها مي گوينــد فــان تســهيات را 
گرفته ايم! تازه روســتاييان آن موقع اســت 
كه متوجه مي شوند تســهياتي هم وجود 
داشته است. ســاز و كار وام هاي روستايي 
طوري اســت كه به غير روستايي پرداخت 
مي شــود و آنها هم وام را در جاهاي ديگر 
سرمايه گذاري مي كنند و سهمي در توسعه و 
اشتغال روستاها ندارند. اما كسي كه حقش 
است و بايد براي توســعه و اشتغال آن را 
بگيرد اصًا مطلع نمي شود كه بخواهد اقدام 

كند.
بــه عنوان مثال در روســتاهاي ســيمين و 
چشين بهترين گلخانه ها را مي شود احداث 
كرد اما مردم روســتا سرمايه ندارند كه آنها 
را ايجــاد كنند. افراد ديگــر هم كه مي آيند 
در روستاها سرمايه گذاري و مثًا معادن را 
احداث مي كنند فقط ضررشــان به روستاها 
مي رســد، آنها راه را خراب مي كنند، سر و 
صدا ايجاد مي كنند و منابع كشــاورزي را 
از بيــن مي برند، نيروي كارشــان را هم از 
روســتاييان انتخاب نمي كنند و از تهران و 
شهرهاي ديگر مي آورند. در صورتي كه اگر 
قرار باشد توســعه روستايي صورت بگيرد 

بايد با روستاييان و براي روستاها باشد.
 در روســتاها چقدر آموزش وجود 
دارد و وجود آموزش چقدر مي تواند بر 

توسعه روستاها اثر بگذارد؟
توســلي کیا: انتظار داريم فني وحرفه اي و 
دســتگاه هاي ديگر كارگاه هاي آموزشــي 
براي ما بگذارند. اما آنها حتي نمي گويند كه 
گردو را چطور بکاريم و آب بدهيم. شايد 
سالي يک بار در مسجد مردم روستا را جمع 
كنند، در صورتي كه قرار نيست كه هميشه 
مردم دنبال مســئوالن باشند بلکه گاهي هم 
مســئوالن بايد بيايند و روستاها را ببنند و 
با آنها صحبت كنند. آنها كه رفته اند شهرها 
و كشورهاي مختلف را ديده اند بايد بيايند 
به مردم بگويند كه چه اقداماتي براي كدام 
روستا بهتر است و چه شغل هايي براي كدام 

فرهنگ مناسب است و سودآوري دارد.
مســئوالن و كارشناســان بايد شــغل هاي 
روستايي را شناسايي كنند و به مردم روستا 

انگيزه بدهند تا آنها را انجام بدهند و بعد از 
آن هم حمايتشان كنند.

چرا نبايد در روستاها باشگاه ورزشي وجود 
داشته باشد؟ يا تعاوني هايي كه مثًا گردو، 
گندم، جو... را مي خرند، ايجاد شوند؟ همه 

اينها ايجاد اشتغال مي كند.
در بسياري مواقع آب روستاها هدر مي رود 
در صورتي كه مي توان ســبزي كاشت و با 
آن آب آبياري كرد. ما در حال حاضر عمده 
ســبزي مورد نياز اســتان را از دزفول وارد 

مي كنيم.
ببينيد، حتي مي شود سرمايه گذار به روستاها 
آورد اما در صورتي كه اعتمادســازي الزم 
صــورت بگيرد و مردم بداننــد كه متضرر 

نمي شوند.
در  را  روستایيان  مي توان   چگونه 
روســتاها نگه داشت و مسایلشان را 

حل کرد؟
اعظمي: كارگروه توسعه روستايي را ببينيد 
در بيــن تصميم گيرندگان كــه در آن عضو 
هســتند چند نفرشــان روســتازاده اندو يا 
تخصصي در اين زمينه دارند؟ آنها روستاييان 
را نمي شناسند. بسياري از آنها فکر مي كنند 
كه همه روستاها مثل هم هستند در صورتي 
كه كارشناســان دنيا مي گويند كه دو روستا 
كه شيبه هم باشــند خيلي كم وجود دارد. 
روســتاها بســيار پيچيده اند، بايــد آنها را 

شناخت و به مسايلشان اشراف داشت.
بارها ديده ايم كه به روســتايي خيلي خوب 
زيرساخت هاي خوبي  و  كرده اند  رسيدگي 
انجام داده اند اما به معيشتشان توجه خاصي 

نشده باشد.
چــون ايــن متخصصان 
كــه  نيســتند  روســتا 
تصميم  روســتاها  براي 
دليل  همين  به   مي گيرند. 
هم معموالً كم توان ها در 
باقي مي مانند و  روستاها 
بقيه كه احساس مي كنند 
در يــک شــغل و حرفه 
رشــد كرده اند به شهرها 

كوچ مي كنند.
در صورتــي كه در اروپا 
در روســتا مانــدن و به 
ارجحيت  رفتن  روســتا 
دارد چون شــرايط براي 
مهيا  زندگــي  و  شــغل 

است. در كشوري مانند انگليس 51 درصد 
جمعيت در روســتاها زندگــي مي كنند اما 
در ايران روستانشــيني به حدود 30 درصد 

رسيده و اين يک فاجعه است.
توسلي کیا: من 16 سال است كه در شوراي 
روســتا هســتم اما در كار گروه توســعه 
روســتايي عضو نيســتيم بارها گفته ام اين 
من و امثال من هســتيم كه از روســتاها و 
وضعيت شــان اطاع دارم اما تا كنون كسي 

توجهي نکرده است.
اعظمي: مــا بايد باور كنيم كه روســتاييان 
بلدند و توانمند هستند. به جرأت مي توانم 
سرمايه داري  و  علمي  ســرآمدهاي  بگويم 
مملکت اغلب روســتايي هســتند اما آنها 
توانشــان را از روســتا خارج كــرده و به 
آمده اند. صرف بخــش عمده اي  شــهرها 
از بودجه كشــور برا رفع ترافيک، آلودگي 
هوا و مشــکات زيست محيطي، مبارزه با 
فســاد، اعتياد، حاشيه نشيني و... مي شود كه 
در نتيجه مهاجرت روستاييان به وجود آمده 
است. اگر روســتاييان مغز و توانشان را در 
فعلي  استفاده مي كردند معضات  روستاها 

هم وجود نداشت.
بخــش بزرگــي از منابــع كشــور مانند 
اكوتوريســم، اغلب صنايع و كشاورزي در 
روســتاها اســت. در دنيا براي هزار سوم 
گفته اند كــه اگر مي  خواهند توســعه ادامه 
داشته باشد بايد به كشاورزي برگردند. اين 
را مسئوالن 200 كشور امضا كرده اند. اما در 
ايران نه كســي كه اندوخته محلي روستايي 
دارد را باور داريم و نه از تخصص كسي كه 

علم روستا را دارد استفاده مي كنيم.
در روســتاها ابتدا بايد مطالعات اقتصادي، 
اجتماعــي و فرهنگي انجام شــود بعد كار 
عمراني صــورت بگيرد كــه در ابتدا بايد 
روســتاها را عميــق بشناســيم و گرنه با 

سنگفرش كه روستاها توسعه نمي يابند.
حيطــه اختيارات دهيار و شــورا 
چيســت و چقــدر شــمار ا جدي 

مي گيرند؟
توســلي کیا: در قانون بــراي دهيار همه 
اختيارات شهردار تعريف شده است. اجازه 
دادن مجوز و گذاشــتن جلسه با ادارات را 
دارد. دهيار پيشــنهاد مي دهد و در شــورا 
مصوب مي شود اما در حال حاضر متأسفانه 
تصميم ها و مصوبات بايد به تأييد بخشدار 
و حتي حســابداري هم برســد و اگر اينها 
اجازه ندهند دهياري نمي تواند كاري انجام 
بدهد. يعني اختيارات قانوني دارد اما عمًا 
اختياري ندارد و من از اين بابت متأســف 

هستم.
در همدان چند روستا را روستاي توريستي 
اعــام و آنهــا را ســنگ فرش كردند اما 
دستشويي، سفره خانه يا مواردي كه مايحتاج 
مســافر را تأميــن كند، 
ايجاد نکرده اند. در برنامه 
ششم نگفته اند كه وظيفه 
دهيار فقط عمراني است 
درصد   50 گفته اند  بلکه 
بودجــه عمرانــي و 50 
صرف  بايــد  درصدش 
فرهنگ شــود. اما اكنون 
99 درصــد بودجــه را 
بايد صرف عمران روستا 
كنيــم. درصورتيکه يک 
و  ورزش  بايد  روستايي 

قرآن هم بلد باشد.
در  تصميم گيري هــا 
روستاها انجام نمي شوند 
بلکه مســئوالن پشــت ميز خودشان براي 
ما تصميم مي گيرند بســياري از آنها اصًا 
نمي دانند در روســتاها چــه مي گذرد آنها 
حداقل بايد بيايند روســتا، تحقيقات انجام 

بدهند بعداً برنامه ريزي كنند.
 ایجاد خوشــه هاي صنعتي چقدر 
حل  را  روستایيان  مشکالت  مي تواند 
کند و دولت چقــدر مي تواند از این 

خوشه ها حمایت کند؟
توکلي: ايجاد خوشــه تعريف دارد و اگر 
كسب و كاري تعريف شاخص هاي خوشه 
را داشته باشد بعد از اولويت بندي براي آنها 
اقدام مي كنيم. تاكنون 42 مورد شناســايي 
كرده ايم كه بعد از بررسي ها با اولويت بندي 

به خوشه تبديل شوند.
ما خوشــه ايجاد نمي كنيم بلکه خوشه ها را 
شناســايي مي كنيم. مثًا بعــد از تحقيقات 
متوجه شــديم كــه در روســتاي كردآباد 
همه كار پوشــاک انجام مي دهند. آنها فقط 
بنکــداران تهراني را مي شــناختند و ديگر 
نمي دانســتند كه مي توانند محصوالتشان را 
حتي در شهر همدان هم به فروش برسانند.

بعد از شناسايي، آنها را آموزش هايي داديم 
و با بردن به نمايشگاه ها با بازارهاي مختلف 

آشنايشان كرديم.
بعد از اينکه حمايت هايــي صورت داديم 
در حال حاضر صفر تا صد توليد پوشــاک 
در روســتاي كردآباد انجام مي شود. توليد 
مواد اوليه تا فروش پوشــاک در بازارهاي 
مختلــف، در ايــن روســتا وجــود دارد. 
حمايت هاي ما همچنان براي اين روستا و 

خوشه هاي ديگر وجود دارد. 
توسلي کیا: روســتايي به تنهايي نمي تواند 
خوشه درست كند. دولتي ها بايد توانمندي  
و پتانسيل هاي هر روستا را شناسايي كنند و 
به روستاييان پيشنهاد بدهند و در عين حال 
آمــوزش بدهند و بعد از آن آنها را حمايت 
كنند. مثًا براســاس تحقيقات بگويند فان 
روستاها زنبورداري كنند. سپس آموزش ها 
را آغاز كنند. در كنار ايجاد اين شغل، صنايع 
تبديلي آن و مراكز فروش در همان روســتا 

احيا شود.
ما در بعضي روستاهاي كنار هم كشاورزي 
و صنايعــي داريم كه مي توان خوشــه هاي 
آن را ايجــاد كــرد اما دالل هــا مي آيند آن 
محصوالت را مي خرنــد و براي صادرات 
مي برند و فقط ســختي و هزينه  توليد براي 
روستاييان مي ماند. آنها چون سرمايه ندارند 

مجبورند محصوالتشان را ارزان بفروشند.
توکلي: اين مشکات مال امروز و ديروز 
نيســت ما نتوانســته ايم زمينه هاي شغلي 
در روســتاها را يکپارچه كنيم و بحران ها 
مانند كمبــود آب را مديريت كنيم تا مثًا 
بــه جاي ســيب زميني دانه هــاي روغني 
بکارند. اشــکالي هم ندارد اگر كشاورزان 
مي خواهند سيب زميني بکارند اما زمين ها 
بايد يکپارچه شــوند و آبياري ها و كاشت 
اصــاح شــوند. در جهــاد كشــاورزي 
مانع  نمي توانيم  قانــون  ما طبق  مي گويند 
كاشــت محصولي شــويم. اين درســت 
اســت اما اين وظيفه ترويــج و آموزش 
اســت كه بايد روســتاييان را آگاه و آشنا 
كند. همه كارها را هــم دولت نمي تواند 
انجام بدهد بلکه اين خود مردم هســتند 
كه بايد بخواهند مســئوالن از كجا بدانند 
كه مثًا چون پارسال سير گران بود امسال 

تاكسي دار هم مي خواهد سير بکارد.
 چــه رخنه هایــي در فرهنــگ 
اکنون  که  گرفته  صورت  روســتایي 
به اشــتغال، بافت و محصوالت آنها 

آسيب زده است؟
اعظمي: فرهنگ غني روستايي را بايد حفظ 
شود. اما متأسفانه نگاه به فرهنگ روستايي 
منفي است و بسياري از مسئوالن بدي ها را 
از فرهنگ روســتايي مي دانند و خوبي ها را 
به شهرها و تحصيلکرده هاي شهري منتسب 
مي كنند. اين اشتباهي است كه شهرها فکر 
مي كنند همه چيز را مي دانند و همين اشتباه 
اين مشــکات را براي روستاييان به وجود 

آورده است. 
ما ضررهاي زيادي به آنها زده ايم. مثًا سم 
و كود را وارد روستاها كرديم. همياري در 
روستاها كه در عروسي ها، عزاها و امورات 
ديگــر وجود داشــت را از بيــن برديم. ما 
بايد آنها را توانمند كنيم و دهيار هم امورات 

را به دست بگيرد. 
با تزريق پول به تنهايي نمي توانيم روستاها 
را توســعه بدهيم. بعــد از اينکه زمينه كار 
و زندگــي را در روســتاها فراهــم كرديم 
روســتايي ديگر خودش امور را به دســت 

مي گيرد، آنها مي توانند.

در نشست توسعه روستايي مطرح شد

متخصصانبرايروستاهاتصمیمبگیرند

معاون وزير جهاد مطرح کرد:
صرفه جویی 5 هزار میلیارد تومانی 

با اجرای طرح مرغ سایز
ــاد كشــاورزی  ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولي ــاون ام  مع
ــور  ــرغ ســايز در صنعــت طي ــد م گفــت: اجــرای طــرح تولي
ــرای  ــی ب ــه جوي ــان صرف ــارد توم ــزار ميلي ــه 5 ه ــک ب نزدي

ــد داشــت. اقتصــاد كشــور خواه
مرتضــی رضايــی افــزود: اگــر صنعــت طيور كشــور، پــرورش 
مــرغ بــا الشــه بــاالی دو كيلــو و 300 تــا 400 گــرم را بــه وزن 
ــد  ــر تولي ــاند از نظ ــرم برس ــا 1600 كيلوگ ــتاندارد 1500 ت اس
يــک ميليــون و 200 هــزار تــن بــه ارزش بيــش از 2 هــزار و 

500 ميليــارد تومــان صرفــه جويــی مــی شــود.
به گزارش مهر، وي گفت: از نظر مصرف كننده نيز نزديک به دو 

هزار و 800 ميليارد تومان دور ريز مرغ كاهش می يابد.
معــاون امــور توليــدات دامــی وزارت جهــاد كشــاورزی 
ــو و 400  ــا وزن دو كيل ــرغ درشــت ب ــک م ــرد: ي ــح ك تصري
ــرر  ــه ض ــه ب ــز دارد ك ــرم دور ري ــم كيلوگ ــش از ني ــرم بي گ
ــا وزن  ــی ب ــرغ هاي ــه م ــی ك ــواده اســت در حال اقتصــاد خان
حــدود 1500 كيلوگــرم و كمتــر، لذيذتــر و خــوش پخــت تــر 

ــد. ــری دارن ــز كمت ــتند و دور ري هس
رضايــی ادامــه داد: پــرورش مــرغ گوشــتی با ســايز اســتاندارد، 
راندمــان غــذا را افزايــش مــی دهــد بــه طــوری كــه در يــک 
ــو و 400 گــرم و  ــک كيل ــرغ گوشــتی، ي ــرورش م ــاه اول پ م
بــرای يــک كيلــو گــرم دوم بيــش از 3 كيلــو گــرم دان مصــرف 

مــی شــود.
جهــاد  وزارت  تشــويقی  هــای  سياســت  دربــاره  وی 
كشــاورزی بــرای توليــد مــرغ ســايز بــا وزن اســتاندارد گفــت: 
ــرورش  ــن پ ــش س ــه كاه ــادرت ب ــه مب ــی ك توليدكنندگان
ــه ازای هــر روز كاهــش در ســن  ــا ب ــد، م ــرغ گوشــتی كنن م
پــرورش، پنــج روز نوبــت جوجــه گيــری را كمتــر مــی كنيــم.

ــار داشــت:الگو ســازی  ــاد كشــاورزی اظه ــر جه ــاون وزي مع
ــه  ــد ب ــی كن ــور م ــا را مجب ــای اقتصــادی م ــت ه و محدودي

ــم. ــت كني ــرف حرك ــد و مص ــره وری در تولي ــمت به س
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آگهي مزایده مورد وثیقه
به موجب پرونده اجرائي کاســه 9600224 موضوع سند رهني شماره 9680  دفتر اسناد رسمي  
شماره پنجاه و دو شهر نهاوند بانک کشاورزي نهاوند جهت وصول مبلغ 342294089 ریال )سیصد 
و چهل و دو میلیون و دویست و نود و چهار هزار و هشتاد و نه ریال( موضوع الزم االجرا و خسارت 
تأخیر الي یوم الوصول علیه متعهد: امین اله خسروي و محمد مهدي خسروي  متعهدله: کشاورزي 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه صادر به متعهدین اباغ گردیده سپس بنا به تقاضاي 
بستانکار مورد وثیقه برابر نظریه  به شــماره 2156/ن/97 مورخ 1397/4/25 کارشناس رسمي 
دادگستري مورد وثیقه ارزیابي و ارزش و مشخصات آن  به شرح ذیل مي باشد: یششدانگ یکباب 
عمارت پاک 242 فرعي از شــماره 25 اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبتي نهاوند استان همدان 
به مســاحت )348/48( سیصد و چهل و هشــت مترمربع و چهل و هشت دسیمتر مربع حدود 
و مشــخصات شــماالً به طول هاي 4/76 متر و 5/38 متر دیواري است به پي پاک 264/263 
فرعي شــرقا به طول هاي 3/55 متر و 2/52 متر درب و دیواري است به کوچه بن بست و به طول 
11/71 متر دیواري اســت به پي پاک 281 فرعي جنوباً به طول هاي 12/05 متر و سي سانتي متر و 
3/32 متر و 34 ســانتیمتر و 4/26 متر دیواري است به پي پاک 243 فرعي غرباً به طول 2/47 
متر دیواری اســت به کوچه و به طول هاي 8/14 متر و 4/91 متر و 97 ســانتیمتر دیواري است 
به پي پاک 241/263 فرعي که برابر نامه شــماره 12590/ن/96 مورخه 1396/12/19 اداره ثبت 
نهاوند به نام  محمدمهدي خسروي ثبت و سند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناس رسمي 
دادگســتري واقع در شهر نهاوند واقع در روستاي زرامین علیا 242 فرعي از پاک 25 اصلي و به 
قیمت 500000000 )پانصد میلیون ریال( ریال ارزیابي گردیده ششــدانگ عمارت پاک مذکور از 
ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/8/30 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش 
مي رسد. مزایده از مبلغ ارزیابي شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي 
گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف 146(

تاریخ انتشار: روز یکشنبه 1397/8/6
محمدعليجلیلوند
رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهني(
بــه موجب پرونده اجرائي کاســه 9600225 موضوع ســند رهني 9679 بانک 
کشــاورزي نهاوند جهت وصول مبلغ 797032611 ریــال موضوع الزم االجرا و 
خسارت تأخیر الي یوم الوصول علیه متعهد: امین اله خسروي و علي نعمت کیاني 
- متعهدله: کشــاورزي مبادرت به صدور اجرائیه نموده اســت اجرائیه صادر به 
متعهدین اباغ گردیده سپس بنا به تقاضاي بستانکار مورد وثیقه برابر نظریه مورخ 
1396/4/25کارشناس رسمي دادگستري مورد ارزیابي که ارزش و مشخصات آن 
طبق نظر کارشناس به شــرح ذیل مي باشد: ششــدانگ عمارت مالکیت پاک 
ثبتي 704 فرعي از 15 اصلي واقع در بخش 3 نهاوند اســتان همدان به مساحت 
)403/29( چهارصد و سه مترمربع و بیست و نه سانتي مترمربع که بنام علي نعمت 
کیاني سند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناس رسمي دادگستري: واقع 
در شهرســتان نهاوند، شــهر گیان کوچه پایین تر از بخشداري گیان و به قیمت 
1000000000 ریــال )یک میلیارد ریال( ارزیابي گردیده و محدود اســت به حدود: 
شماالً به طول 22/70 متر درب و دیواري اســت به کوچه بن بست شرقًا: به طول 
15/50 متر درب و دیواریســت به کوچه جنوبًا به طــول 18/15 و متر 9/55 متر 
و 4/85 متر دیواري اســت به پاک هاي 677 و 674 فرعي غربًا به طول 25/40 
متر دیوار به دیوار پاک 705 فرعي پاک فوق از ســاعت 9 الي 12 روز چهارشنبه 
مورخ 1397/8/30 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده 
از مبلغ ارزیابي شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از انشعاب و یا حق 
اشــتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشــد و نیز بدهي هاي 
مالیاتي و عوارض شــهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمي گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد.)م الف 144(
تاریخ انتشار: روز یکشنبه 1397/8/6

محمدعليجلیلوند
رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند

آگهي تحدید حدود اختصاصي 
چون تحدید حدود اعیاني ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 410/50 مترمربع 
پاک شماره 10748 فرعي مجزي شــده از پاک 3346 فرعي از 139 اصلي واقع 
در بهار بخش چهار همدان ملکي آقاي ســید علي موسوي بهار فرزند سیدقاسم به 
شماره شناسنامه 14689 تعطیل گردیده بود و اعمال تبصره ذیل ماده 15 هم میسر 
نیست لذا بنا به درخواست کتبي مالک تحدید حدود ششدانگ ملک مذکور رأس 
ساعت 9 صبح روز یکشــنبه مورخه 1397/8/27 به عمل خواهد آمد بنابراین به 
موجب این آگهي به مالک یا مالکین مجاور اخطار مي شود که در وقت تعیین شده در 
محل حضور برسانند ضمناً واخواهي به حدود از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي 

فقط به مدت سي روز پذیرفته خواهد شد.)م الف 632(
تاریخ انتشار آگهي: 1397/8/6

هاديیونسيعطوف
رئیسادارهثبتاسنادوامالکبهار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:

1-محمدحســین رفیعي فرزند باقر به نشاني استان همدان، شهرســتان همدان، برفجین روبه رو مدرسه 
راهنمایي 

مشخصات محکوم علیه:
عبدالزهرا ابول غش فرزند عبدالخفیر نشاني: مجهول المکان 

به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709978162400279 محکوم 
علیه محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده خانم عبدالزهرا ابول غیش به حضور در یکي از دفاتر اسناد 
رسمي و انتقال سند رسمي یک دســتگاه کامیونت ون نیسان 2400 به شماره انتظامي 517ج93 ایران 18 
بــه نام خواهان و پرداخت مبلغ 2/555/000 ریال بابت هزینه هاي دادرســي در حق خواهان صادر و اعام 
مي نماید ضمناً پرداخت نیم عشــر دولتي بر عهده محکوم علیه مي باشد که توسط اجراي احکام محاسبه 

و اخذ مي گردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:

1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني( 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالي 
و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه 
نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 
4- خودداري محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور  فرار ار اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت 
را در پي دارد )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت 
دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مي شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز 
ارائه شود آزادي محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394()م الف 3084(
حسیناسکندریان
قاضيشعبه114شورايحلاختالفشهرهمدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابــر رأي شــماره 139760326005000367 مــورخ 
1397/7/4 هیــأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضي عباس علي بخشــي فرزند 
شــیرولي به شماره شناســنامه 677 و شــماره ملي 
3961820791 صادره از نهاوند در ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 3/14 مترمربع قسمتي از پاک 
باقیمانده از 3772  اصلي بخش یک ثبت نهاوند واقع در 
میدان عارف نرســیده به پل ظفري حقوق ارتفاقي ندارد 
خریداري از مالک رســمي محمدمراد عباســي و غیره 
تصرفات مالکانه متقاضي نســبت به مورد تقاضا محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 128(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/6

محمدعلیجلیلوند-رئیسثبتاسنادوامالکنهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
1397/6/18هیأت  1397/810مورخ  شماره  رأي  برابر 
ثبتي  تکلیــف وضعیت  تعیین  قانــون  اول موضوع 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحــد ثبتي حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضي آقاي کرمعلي ســحاب 
مغان فرزند بخشعلي به شماره شناسنامه 1 صادره از 
آبي  مزروعي  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  اسدآباد 
از پاک  به مساحت 67900/63 مترمربع در قسمتی 
اراضي روســتاي آهوتپه  96 اصلي آهوتپه واقع در 
خریداري از مالک رســمي آقاي بخشــعلي سحاب 
بنایي محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
نمایند. بدیهي است در صورت  مراجع قضایي تقدیم 
انقضــاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 455(
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کامرانمتقی
رئیسثبتاسنادوامالکاسدآباد

بانوی تنیس روی میز همدان مسافر اوپن 
جهانی شد

 شــيما صفايی نابغه تنيس روی ميز اين استان مسافر مسابقات اوپن 
جهانی »هلسينکی« شد.

نائب رئيس هيأت تنيس روی ميز همدان گفت: براساس اعام مسئوالن 
فدراسيون تنيس روی ميز كشور، شيما صفايی برای حضور در مسابقات 

اوپن جهانی »هلسينکی« كشور فناند انتخاب شده است 
زهره ابوطالبيان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: صفايی برترين های 

رنکينگ ملی جوانان دختر كشور را دارد و در مسابقات اخير رده سنی 
بزرگساالن نيز عملکرد چشمگيری را ارايه داد.

ابوطالبيان بيان كرد: اين مســابقات آذرماه امســال برگزار می شود و به 
همين جهت يک ماه اردوی منظم و منســجم برای ورزشکاران اعزامی 

برنامه ريزی شده است.
نائب رئيس هيأت تنيس روی ميز همدان خاطرنشــان كرد: فدراسيون 
تنيس روی ميز ســعی دارد با پايان يافتن مسابقات اوپن جهانی شرايط 
حضور ورزشکاران اعزامی در يک كمپ معتبر تمرينی در كشور فناند 

را مهيا سازد.

شــيما صفايی نابغه تنيس روی ميز اين استان پنجشنبه گذشته قهرمان 
جوانان كشور شد.

اين بانوی همدانی ماه گذشته در مسابقات بزرگساالنبا عنوان تور ايرانيان 
بر ســکوی قهرمانی ايستاد و حاال در رده سنی جوانان نيز اين عنوان را 

تکرار كرد.
صفايی يکی از نابغه های تنيس روی ميز كشــور به شــمار می رود و 
موفقيت چشمگير اين بازيکن در ماه های اخير سبب شد تا فدراسيون 
حمايت جدی از وی داشــته باشــد و عنوان نابغه تنيس روی ميز را به 

او لقب دهد.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

کارگاه آموزشی آسیبهای حاد در ورزش 
در مالیر برگزار شد 

 هيئت پزشکی ورزشی شهرستان ماير كارگاه آموزشی آسيبهای 
حاد در ورزش را در ســالن آمفی تئاتر شــهيد اوينی اين شهرستان 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی اداره كل ورزش وجوانان اســتان كارگاه 
آموزشــی آســيبهای حاد در ورزش به همت هيئت پزشکی ورزشی 
و همــکاری اداره ورزش وجوانــان شهرســتان ماير به مناســبت 
گراميداشــت هفته تربيت بدنی و ورزش در ســالن آمفی تئاتر شهيد 

آوينی اين شهرستان برگزار شد
كاركنان اداره ورزش وجوانان، روســای هيئتهای ورزشــی، مديران، 
مربيان و ورزشــکاران باشگاههای خصوصی و دولتی در اين كارگاه 

آموزشی شركت كردند 

دعوت 4 هاکی باز همدانی
 به اردوی تیم ملی 

 4 هاكی باز همدانی به اردوی تيم ملی بزرگســاالن ايران دعوت 
شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان استان، اردوی تيم 
ملی بزرگساالن ايران جهت حضور در تورنمت بين المللی روسيه به 

مدت يک هفته در شهر اراک برگزار می شود.
ميعاد كرامتی، محمد ســبحان جعفری، محمد مهدی حبيبيان و سينا 
نعمتی فخر چهار هاكی باز همدانی هستند كه به اين اردو دعوت شده 

اند و از امروز در اردوی تيم ملی حضور خواهند داشت

برگزاری پویش ملی توپ من توپ تو 
در تویسرکان 

 پويش ملی توپ من توپ تو بمناســبت هفته ملی كودک و هفته 
تربيت بدنی و ورزش در تويسركان برگزار شد..

بــه گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
پويش ملی توپ من توپ تو بمناسبت هفته ملی كودک و هفته تربيت 
بدنی و ورزش توسط اداره ورزش و جوانان و كميته بازی و ورزش 
كودكان هيئت همگانی باهمکاری مهد رويش در ســالن قائم برگزار 
شد. اين پويش با هدف ترويج فرهنگ بازی های حركتی بين كودكان 
و والدين، افزايش آگاهی جامعه نســبت به اهميت بازی حركتی در 
رشد همه جانبه كودكان، فراهم آوردن ابزار بازی برای كودكان مناطق 
كم برخوردار شهرها، تقويت و ترويج فرهنگ همياری بين كودكان و 

والدين و آموزش فرهنگ كارگروهی برگزار شد.
با برگزاری اين پويش يک روز شاد با انجام بازيهای مختلف با توپ 
توسط كودكان برگزار شد. و در پايان توپ های اهدايی برای كودكان 

بی بضاعت جمع آوری شد.

آگهي اعالن نظر افراز 
پیرو آگهي مندرج در روزنامه حمایت به شــماره 4114 
غامرضا  آقاي  درخواســت  مورد   1396/10/28 مورخ 
ظفري سهرابي فرزند ابراهیم شماره ملي 3960884702 
برابر یک فقره ســند شماره 20784 مورخ 1394/12/5 
دفتر اسناد رسمي 21 نهاوند مقدار دو صدم سهم از دو 
سهم از نه سهم )به استثناي بهاي یک هشتم نه سهم( 
ششدانگ قریه فیازمان پاک 8-اصلي واقع در بخش 
دو نهاوند را خریداري نموده اســت افراز در موعد مقرر 
1396/11/26 به عمل آمده که حدود و حقوق به شــرح 
ذیل مي باشد: »ششــدانگ یک زمین با بناي احداثي 
جهت پرورش ماهي« قسمتي از پاک 8- اصلي بخش 
دو نهاوند به مساحت )750 مترمربع( روستا فیازمان با 
حدود اربعه: شــماالً: به طول 25 متر به پاک 8- اصلي 
باقیمانده فاصل پي است شرقاً: به طول 30 متر پي است 
به باقیمانده 8- اصلي جنوباً: به طول 25 متر پي اســت 
به راه دسترســی 8- اصلی غربا: بطول 25 پی اســت  
به باقیمانده که با افراز مقدار فوق برابر تصمیم شــماره  
3690/ن/97 مــورخ 1397/8/5 مبنــي بر قبول افراز 
موافقت گردیده اســت و نظر به اینکه متقاضي اعام 
نموده است که اسامي و نشاني سایر مالکین مشاعي را 
نمی داند لذا به سایر افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحو 
خود را دارای حقی می دانند اباغ می گردد که در اجرای 
ماده 2 قانون افراز و فروش اماک مشاع ماده 6 ْآیین نامه 
همان قانون چنانچه به عملیات افراز معترض مي باشند 
اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار به 
دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و گواهي مشعر 
بر طرح دعوي را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقدیم نمایند 

در غیر این صورت پس از سپري شدن موعد مقرر نسبت به صدور سند مالکیت افراز اقدام خواهد شد.)م الف 131(
تاریخ انتشار: روز یکشنبه 1397/8/6

جلیلوند
رئیسثبتاسنادنهاوند

 ورزش گلف در همــدان با عبور از 
عمر 12 ســاله ، هر چند زیرساخت های 
خوبی را مهیای پرورش استعدادها کرده 
است اما کابینه جدید هیأت گلف استان 
می کوشد به شکل فراگیر این ورزش را 

همگانی کند.
به گزارش ایرنا اوایل ســال 85 بود که 
ورزش مینــی گلف در حیــاط یکی از 
پایه  باشگاه های خصوصی شهر همدان 
گذاری شــد و طولی نکشید که گروهی 
از جوانان مستعد همدانی به فعالیت این 

ورزش رنگ و لعاب رسمی دادند.
گلــف اگرچه در اذهــان عمومی مردم 
افراد مفرح و پولدار به  ورزشــی برای 
شمار می رفت اما رفته رفته این تفکر با 

برنامه ریزی متولیان آن تغییر یافت.
اگرچه امروزه گلف همدان هنوز نتوانسته 
ورزشکاران پرشماری را به صورت ثابت 
و مستمر جذب کند اما به نسبت 10 سال 
گذشته شاهد پیشرفت های قابل تقدیر و 
موثر در این ورزش جذاب و مفید بوده ایم.

  گلف در زمين های زراعی!
رشته های زيرمجموعه هيأت گلف همدان 
در دهه 90 رشد قابل توجهی پيدا كردند و 
عاقه وافر گلف بازان مستعد و جوان اين 
اســتان تا جايی بود كه حتی در ســال 93 
به دليل نبود زمين گلف، ورزشــکاران اين 
بارها برای پرداختن به اين رشــته به زمين 
های كشــاورزی به خصــوص در اطراف 
دانشــگاه آزاد اســامی همــدان عزيمت 

كردند.
در واقع پس از كشــت محصول زمين ها 
قابليت پرداختن به ورزش گلف را داشت 
و ورزشکاران در نبود زمين گلف به ناچار 

در اين مناطق بازی می كردند.
عاقه وافــر گلف بازان باعث شــد تا در 
آن زمان تيم های بانــوان و آقايان همدان 
هــر 2 ماه يکبار از امکانات گلف مجموعه 

ورزشی انقاب تهران استفاده كنند.
 بالتکليفی زمين گلف

در ســال 93 طبــق اعــام وهــاب بهمنــش 
رئيــس وقــت هيــأت گلــف اســتان و 
ــتگاه ورزش  ــت دس ــاعدت مديري ــا مس ب
از  بيــش  بــه وســعت  زمينــی  اســتان 
ــه  ــار در دهکــده المپيــک همــدان ب 6هکت

ورزش گلــف اختصــاص يافــت.
ــه ايــن نکتــه هــم اشــاره  بهمنــش البتــه ب
ــن و  ــدن زمي ــطح ش ــرای مس ــه ب ــرد ك ك
ــه  ــف ب ــره گل ــراف حف ــدن اط ــن ش چم

ــاز اســت. ــی ني ــار مال اعتب
نشســت  در  كــه  شــد  عنــوان  حتــی 
ــران  ــف و مدي ــيون گل ــئوالن فدراس مس
ــار  ــدان اعتب ــتان هم ــد اس ــی ارش اجراي
مالــی بــرای راه انــدازی زميــن گلــف 
واقــع در دهکــده المپيــک ايــن شــهر 
ــن  ــورت تامي ــه و در ص ــاص يافت اختص
منابــع مالــی قــرار بــود در فرورديــن مــاه 
ســال 94 اقــدام بــه تســطيح زميــن شــود.

با اين حال هيچ اقدام موثری انجام نشد تا 
گلف بازان به همــان مجموعه اختصاصی 

مينی گلف سعيديه دلخوش باشند.
خانه  گلــف  مينــی  مجموعــه   

ورزشکاران مستعد
خردادماه ســال 93 بود كه نخستين زمين 
مينی گلــف اســتاندارد 18 حفــره ای به 
مســاحت يک هزار و 500 متر در همدان 
به بهره برداری رسيد كه با افتتاح اين زمين 
همدان هــم اينک به قطــب مينی گلف و 
وودبال غرب كشور تبديل شده و شناسايی 
و پرورش اســتعدادها را هدفگذاری كرده 

است.
هيأت گلف همدان نيز از ســال گذشته با 
برنامه ريزی منسجم و موثر در تاش است 
با انجام تفاهم نامه های مشــترک با ســاير 
ارگان ها به ويژه نهادهای پرجمعيت و رده 
های سنی پايه نسبت به جذب استعدادها و 

آموزش اقدام كند.
ايــن روزها زميــن مينی گلــف ميعادگاه 
حضور پرشمار ورزشکارانی شده كه برای 
آموزش های مبتــدی و به صورت رايگان 
حضور می يابند، قدام تحســين برانگيزی 
كه هيأت گلف در راســتای استعداديابی و 

شکوفايی آنها اجرايی كرده است.
 آموزش رایگان گلف

رئيــس گلف اســتان همــدان در اين باره 
گفت: تجهيــزات گلف در همــدان برای 
آموزش عاقه مندان به اين رشــته رايگان 
اســت و افراد مــی تواننــد در دوره های 
آموزشــی و تمرينی از وســايل گلف اين 

هيأت استفاده كنند.
علی اصغر ســالوند به ايرنا افزود: در واقع 
عاقه مندان ســه جلسه به صورت رايگان 
در مجموعــه مينی گلف همــدان آموزش 
می بينند و به طور قطع در اين ســه جلسه 
آموزش هــای مبتدی را فــرا گرفته و می 
توانند وارد عرصه تمرين و حتی مســابقه 

شوند.
وی اضافه كرد: اين طرح محدوديت سنی 
و جســمی ندارد و در واقع نــه نياز به قد 
و قــواره بلنــد دارد و نه قــدرت بدنی و 
استقامتی ، بلکه تمركز و تسلط مهم است.

ســالوند بيان كرد: اين رشته ورزشی برای 
هماهنگــی اعصاب و عضله بســيار مفيد 
اســت ضمن اينکه تمركز را باال می برد و 
آرامش ذهنی فــوق العاده ای را فراهم می 

سازد.
وی خاطرنشــان كــرد: ورزش مينی گلف 
و گلف برای سنين 6 ســال به باال تمرين 
داده می شود و از ابتدای امسال تاكنون 45 
آقــا و 40 خانم به صورت رايگان آموزش 

ديده اند. 
ســالوند افزود: تا قبل از برودت هوا هفته 
ای 6 روز تمريــن در مجموعه مينی گلف 
سعيديه داريم كه روزهای فرد برای آقايان 
و روزهــای زوج را مخصوص بانوان قرار 
داده ايم كه از ساعت 17 الی 18 و 30 دقيقه 

می توانند مراجعه كنند.
از  پرورش  و  آموزش  اســتقبال   

ترویج ورزش گلف
معاون تربيت بدنی و سامت اداره آموزش 

و پــرورش همــدان در 
اين بــاره گفت: اين نهاد 
آموزشی از ترويج ورزش 
گلف در مدارس استقبال 

می كند.
افزود:  جعفــری  عبداهلل 
آمــوزش رشــته جذاب 
گلــف در بيــن دانــش 
آمــوزان مــی تواند جز 
مطلوب  های  برنامه  فوق 

و موثر در مدارس باشد.
 آغاز بــه کار گلف 

دانشجویی 
مديريت  نيز  گذشته  هفته 
دانشــگاه  بدنی  تربيــت 
علوم پزشــکی همدان با 
هيأت گلف استان همدان 
تفاهم نامه همکاری منعقد 

كردند.
گلــف  هيــأت  رئيــس 
همــدان در ايــن بــاره 
ــم  ــت: براســاس تفاه گف

ــأت  ــت هي ــرار اس ــده ق ــد ش ــه منعق نام
ايــن رشــته  مربــی و وســايل  گلــف 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی را در دانش ورزش
مهيــا ســازد و برگــزاری كارگاه هــای 
ــه  ــا ب ــای م ــه ه ــی از برنام ــی يک آموزش

شــمار مــی رود.
ــه اينکــه  ــرد: باتوجــه ب ــه ك ســالوند اضاف
ــدارد  ــود ن ــدان وج ــف در هم ــن گل زمي
گلــف،  مينــی  هــای  رشــته  بنابرايــن 
بهــکاپ و وودبــال را تحــت آمــوزش 

ــم. ــی دهي ــرار م ق
بــه  همچنيــن  كــرد:  خاطرنشــان  وی 
احتمــال فــراوان در ادامــه همــکاری هــای 
ــز  ــور ني ــام ن ــگاه پي ــا دانش ــترک، ب مش

ــم. ــد كني ــه منعق ــم نام تفاه
هــم اكنــون بيــش از يکصــد ورزشــکار 
بــه صــورت ســازمان يافتــه و بيمــه 
فعاليــت  همــدان  ســطح  در  شــده 

مســتمر دارنــد.

آموزشرایگانمینیگلف
ازمدرسهتادانشگاه

کبودراهنگ در لیگ فوتسال دسته دو 
کشوري سهمیه گرفت 

 كبودراهنگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيام: كبودراهنگ 
برای شركت در ليگ فوتسال دسته دو كشوری سهميه گرفت.

 رييس ســازمان ورزش و جوانان شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين 
مطلــب در گفتگو با همدان پيام گفت: همزمان به هفته تربيت بدني و 
ميزباني كبودراهنگ از ســمينار استاني دانش افزاييي داوران فوتسال و 
حضور رئيس كنفدراسيون فوتسال آسيا و نايب رئيس اول فدراسيون 
فوتبال ايران علي كفاشــيان و داوران ملي و يبن المللي در اين سمينار 
شهرســتان مقرر شــد به درخواســت ورزش و جوانان كبودراهنگ 
شهرســتان بازي حضور در ليگ فوتسال دســته 2 كشوري امتياز و 

سهميه حضور داشته باشد.
شــاكري ادامه داد: يکي از شاخص ترين برنامه هاي هفته تربيت بدني 
كبودراهنگ ميزباني اين شهرستان از سمينار استاني دانش افزايي داوران 
ملي و فوتسال استان با حضور نخبگان و شاخصان فوتبال و فوتسال 
كشور بود كه هدف از برگزاري اين سمينار، دانش افزايي داوران، ارائه 
جديدترين و به روزترين برنامه و قوانين داوري فوتسال بود كه داوران 
كشــوري ملي و بين المللي ميهمان اين همايش بودند و برگزاري اين 
ســمينار در شهرستان فرصتي براي دوران فوتسال و فوتبال شهرستان 

فراهم كرد كه آنان نيز از اين سمينار آموزشي بهره مند شوند.
شاكري خاطرنشان ساخت: يکي از برنامه هاي تربيت بدني شهرستان 
براي حضور در ليگ دســته دو كشور درخواست محفوظ ماندن اين 
ســهميه براي يک سال است كه با حفظ اين امتياز با برنامه ريزي ها و 
رأي زني هاي مختلف بتوانيم اسپانسر و شركت توانمندي براي حمايت 
از تيم هاي كبودراهنگ در قالب يک باشگاه خصوصي ارائه دهيم و تيم 

كبودراهنگ قدرتمندانه در اين ليگ حاضر شود.
شاكري با اشاره به برنامه هاي هفته تربيت بدني در شهرستان گفت: در 
اين هفته بيش از 15 عنوان برنامه در قالب های مختلف برگزار شد كه 
از آن جمله مي توان به اجراي طرح پياده روي پارک گام بانوان، اجراي 
پويش ملي توپ من، اجراي دو پويش ملي نشاط و تندرستي، همايش 
پيادة روي دانش آموزان مدرســه اســتثنايي صعود ورزشکاران هيأت 
دوچرخه ســواري به كوه الوند، ديدار با خانــواده جانبازان برگزاري 
مسابقات دوستانه فوتسال، مسابقه واليبال چند جانبه بانوان و اجراي 

سمينار دانش افزايي داوران ملي فوتسال و... اشاره كرد.

تغییر کادر فنی تیم فوتبال شهرداری همدان 
شایعه است

 هرگونه تغيير كادر فنــی اين تيم در فصل جاری رقابت های ليگ 
دسته دوم كشور شايعه است.

سرپرست تيم فوتبال شهرداری همدان گفت: با وجود نتايج كسب شده 
تصميمی برای تغيير كادر فنی تيم نداريم.

محمود كرمی در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: پس از شکست هفته 
گذشته برابر داماش گيان اقدام به برگزاری نشست فنی و بررسی نقاط 
ضعــف و قوت تيم كرديم و در مجموع بــا قطعيت از كادر فنی فعلی 
حمايت خواهيم كرد.كرمی بيان كرد: همچنين تصميمی پيرامون تغيير در 
كادر فنی و دســتياران بابک صمديان اتخاذ نشده و اخبار درج شده در 
فضای مجازی نامعتبر است.وی افزود: سياست مديران شهرداری حمايت 
از كادر فنی بومی بوده و هرگونه مذاكره و يا مطرح شدن نام ساير مربيان 
در فضای مجازی به قصد شــايعه پراكنی و برهم زدن تمركز تيم است.
كرمی با اشاره به وضعيت تيم شهرداری همدان گفت: دور جديد تمرين 
آماده ســازی تيم را از پنجشنبه گذشــته آغاز كرده ايم و يکشنبه هفته 
آينده در ساوه بايد به مصاف خوشه طايی برويم.سرپرست تيم فوتبال 
شهرداری همدان خاطرنشان كرد: هدف ما كسب نتايج مطلوب در ادامه 

مسابقات است و همه برای اين موفقيت تاش می كنيم.
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■ حدیث:
امام علي)ع(:

همچون زنبور عسل باش که خوراک پاک و پاکیزه می خورد و محصول پاک و پاکیزه تولید 

می کند و هر گاه روی شاخه ای می نشیند، آن را نمی شکند.
 غرر الحکم : ج 4 ص 595 ح 7186

موزه ها در اربعین تعطیل نیست
 موزه های كشــور هشتم آبان ماه همزمان با روز اربعين حسينی)ع( 

برای بازديد عاقه مندان داير است.
مديركل امور موزه ها گفت: براين اســاس موزه ها و اماكن فرهنگی- 
 تاريخی زير پوشش سازمان ميراث  فرهنگی تنها 6 روز در سال تعطيل 
هستند كه اربعين شامل آنها نمی شود.محمد رضا كارگر در گفت و گو 
با ايرنا افزود: ايام تعطيل برای موزه ها 21 رمضان شهادت امام علی)ع( 
و شب احيا، 28 صفر ســالروز رحلت پيامبر اكرم )ص( و امام حسن 
مجتبی )ع(، تاسوعا و عاشورای حسينی، 25 شوال شهادت امام جعفر 

صادق )ع( و 14 خرداد سالروز ارتحال امام خمينی)ره( است.
ساعت بازديد از موزه ها در نيمه دوم سال از ساعت 8 تا 17 است.

سه ميليون شیء تاريخی در 650 موزه كشور نگهداری می شود.

»گرگ بازی« به جدول اکران سینما قدس 
اضافه شد

 مدير امور ســينمايی حوزه هنری همدان گفت: فيلم »گرگ بازی« 
ســاخته عباس نظام دوست به جدول اكران سينما قدس همدان اضافه 

شد.
ســعيد شرفی اظهار داشت: اكران مردمی فيلم گرگ بازی به تازگی در 

سينماهای كشور آغاز شده است. 
وی افزود: اين فيلم، داستانی رازآلود از چند رفيق قديمی است كه شبی 
در خانه موروثی يک دوســت جمع می شــوند و با ورود مهمانان تازه 

وارد، ماجراهای عجيبی رخ می دهد.
مدير امور سينمايی حوزه هنری همدان گفت: علی مصفا، هانيه توسلی، 
نگار جواهريان، ســهيا گلستانی، سعيد چنگيزيان، مهسا عافر، فهيمه 
اََمن زاده، احســان گودرزی، حميد پورآذری، اميرحســين قدسی، ژرژ 
پطرســی، منوچهر زنده دل، محمدرضا مالکی، سوده سعدايی و قاسم 
فرمانبردار بازيگران گرگ بازی هستند.شرفی اضافه كرد: هم اينک فيلم 
های »مغزهای كوچک زنگ زده«، »الزانيا« و »پيشونی سفيد 2« در سينما 
قدس و »هشتگ«، »ماهورا« و »لس آنجلس تهران« نيز در سينما فلسطين 
نمايش داده می شــود.  وی يادآوری كرد: عاقمندان در شهر ماير نيز 
می توانند فيلم های هشتگ، مغزهای كوچک زنگ زده، پيشونی سفيد2 

و تنگه ابوقريب را در سينما تماشا كنند. 
سينماهای فلسطين و قدس همدان و بهمن ماير با پنج سالن و يکهزار 

و 100 صندلی پذيرای عاقمندان اين حوزه است.

نمایی هنری از تاکستان های 
زرخیز

 رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی شهرستان 
ماير از داير شدن نمايشــگاه عکسی تحت عنوان 
»انگور، طای زرد ماير« در گالری مجتمع فرهنگی 

و هنری ماير خبر داد.
غامرضا جمالی زاده در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينکه اين رخداد فرهنگی- هنری با همکاری ارشاد و 
پژوهشکده انگور دانشگاه ملی ماير صورت پذيرفته 
است، افزود: در اين نمايشگاه تعداد 34 قطعه عکس 
از آثار عکاسان مايری در ارتباط با صنعت انگور و 
باغداری، برداشــت انگور، سبزه زنی، آئين شيره پزی 
و ديگر فرآورده های ايــن محصول در معرض ديد 

عاقمندان گذاشته شده است.
وی با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته برای ثبت 
جهانی انگور ماير و حضور كارشناســان سازمان 
خواروبار و كشــاورزی ملــل متحد)فائو( و بازديد 
از منطقــه دره جوزان، بيان كرد: اين موضوع فرصتی 
برای شناســاندن انگور با كيفيت شهرستان ماير به 
ويژه منطقه دره جوزان و مانيزان اســت. جمالی زاده 
اظهاراميدواری كرد: با شرايط اقليمی مناسبی كه در 
اين منطقه برای كشــت انگور وجــود دارد، با ثبت 
جهانی انگور ماير، توجه بيشتر ملی و بين المللی به 
كشاورزان، توسعه صنعت انگور و فرآورده های آن، 
جذب گردشگری و درآمدزايی عمومی شهرستان را 

داشته باشيم.
رئيس اداره ارشــاد ماير افزود: با توجه به جايگاه و 
ويژگی شهر فرهنگی ماير در استان و سهم بسزای 
انگور در آداب و رســوم، تاريخ و ادبيات اين ديار، 
برگزاری اين نمايشگاه برای به تصوير كشيدن تأثير 
اين محصول در فرهنگ، زندگی و چرخه اقتصادی 

مردم اهميت فراوانی دارد
وی يادآور شــد: اين نمايشگاه تا 7 آبان و از ساعت 
8 تا 14 برای بازديد عاقمندان در مجتمع فرهنگی 
و هنری ماير واقع در شهرک وليعصر)عج(، ميدان 

قائم داير است.

جایزهشماره حسابکد شعبهنام شعبهنام خانوادگینامردیف
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 در حاشــيه برگــزاری اجــاس 
بــرای  گردشــگری،  جهانــی 
ــزه  ــنواره پايي ــار جش ــتين ب نخس
گردشــگری بــرای حضــور عمــوم 

مــردم برگــزار می شــود.
شــركت  گردشــگری  معــاون 
ســياحتی عليصــدر از برگــزاری 
در  »اســتارت آپ«  نمايشــگاه 
جهانــی  اجــاس  حاشــيه 
گردشــگری خبــر داد و اظهــار 
ــوزه  ــگاه در ح ــن نمايش ــرد: اي ك
صنايع دســتی  و  گردشــگری 
اســت كــه بــا مشــاركت دانشــگاه 
و  علــم  پــارک  و  بوعلی ســينا 
ــزار  ــدان برگ ــتان هم ــاوری اس فن

. د می شــو
مســعود ملکی با بيــان اينکه ارائه 
آثار برتر نمايشــگاه استارت آپ در 
دانشــگاه بوعلی ســينا خواهد بود، 

گفت: برنامه اصلی اســتارت آپ در سالنی در جوار 
محل اجاس برگزار خواهد شد.

ــدر  ــياحتی عليص ــركت س ــگری ش ــاون گردش مع
ــر  ــی ديگ ــای جانب ــرد: از برنامه ه ــان ك خاطرنش
برگــزاری پنل هــای تخصصــی گردشــگری اســت 
ــل  ــوزه بين المل ــای ح ــاتيد آن از برترين ه ــه اس ك
ــاس در  ــايت اج ــدان در س ــه عاقمن ــتند ك هس
حــال ثبت نــام هســتند تــا در پنــل شــركت كننــد.

كــه  آموزشــی  كارگاه هــای  برگــزاری  از  وی 
اطاعيــه آن در ســايت عليصــدر اســت، خبــر داد 
و گفــت: برنامــه جانبــی نيــز در حاشــيه اجــاس 
بــرای مــردم در نظــر گرفتــه شــده كــه جشــنواره 
ــار  ــرای نخســتين ب ــزه گردشــگری اســت و ب پايي

ــاد. ــد افت ــاق خواه ــن اتف اي
ملکی با بيان اينکه تــور تهران گردی برای مهمانان 
اجاس پيش بينی شــده اســت، افزود: در ســايت 
تورهای ديگری نيز در نظر گرفته شــده اســت كه 

شرط برگزار تقاضای خود آنهاست.
وی يــادآور شــد: همچنيــن تــور اســتان های غربــی 
ــور و  ــوان پس ت ــه عن ــز ب ــدان ني ــوار هم و همج
ــام  پيش تــور مدنظــر اســت كــه در صــورت ثبت ن

ــود. ــزار می ش و تقاضــا برگ
ــرمایه گذاری  ــای س ــی فرصت ه  معرف
همــدان بــه دو زبــان در اجــالس جهانــی 

گردشــگری
مديــركل امــور اقتصــادی و دارايــی اســتان همــدان  

نيــز از ارائــه اپليکيشــن معرفــی فرصت هــای 
ســرمايه گذاری اســتان بــه دو زبــان فارســی و 
ــر  ــی گردشــگری خب انگليســی در اجــاس جهان

داد. 
ســيدناصر محمــودی در جمــع خبرنــگاران، گفت: 
اســتان همــدان كــه در ســال ميــادی 2018 
ــی در حــوزه  ــيايی و جهان ــداد آس ــان دو روي ميزب
ــرار  ــی ق ــروز در جايگاه ــت، ام ــگری اس گردش
گرفتــه كــه مــی توانــد بــه واســطه ايــن رويدادهــا 
ــی  ــا را معرف ــی توانمندی ه ــن الملل ــه بي در عرص

كنــد. 
ــن  ــه ســهم خــود از اي ــد ب ــرد: باي ــح ك وی تصري
فرصــت بــرای معرفــی و شناســاندن ظرفيــت 

ــدان ورود  ــتان هم ــم اس ــای مه ه
جــدی داشــته باشــيم كــه تمامــی 
دســتگاه های اجرايــی اســتان در 
راســتای اهميــت رويــداد همــدان 
2018 در اجــرای برنامه هــا بســيج 

ــد.  شــده ان
ــه  ــه اينک ــاره ب ــا اش ــودی ب محم
ــن فرصــت  ــداد بزرگتري ــن روي اي
ــتای  ــوان در راس ــه می ت ــت ك اس
افزايــش ســرمايه گــذاری، بــه 
ــی  ــذاری خارج ــرمايه گ ــژه س وي
ــق اقتصــادی  ــرای توســعه و رون ب
ــان  ــم، خاطرنش ــره ببري ــتان به اس
ــده  ــه ش ــن تهي ــرد: در اپليکيش ك
 80 معرفــی  و  اعــام  ضمــن 
ــتان  ــذاری اس ــرمايه گ ــت س فرص
همــدان، آئيــن نامــه قوانيــن و 
مقــررات و مشــوق هــای ســرمايه 
ــع  ــون رف ــن قان ــذاری و همچني گ
ــت. وی  ــده اس ــرار داده ش ــز ق ــد ني ــع تولي موان
ــذاری  ــرمايه گ ــادی و س ــه اقتص ــه داد: كميت ادام
كــه هــم راســتا بــا رويــداد همــدان 2018 تشــکيل 
ــدان در  ــتان هم ــی اس ــن معرف ــت، ضم ــده اس ش
تمامــی زمينــه هــا بايــد در حــوزه اقتصــادی نيــز 
ــته  ــداد داش ــن روي ــود را از اي ــرداری خ ــره ب به

ــد.  باش
ــه  ــا تهي ــم ب ــد بتواني ــد: باي ــادآور ش ــودی ي محم
ــتان  ــاب اس ــذاری و ن ــرمايه گ ــای س ــت ه فرص
گردشــگری  جهانــی  اجــاس  در  آن  ارائــه  و 
ــادی را  ــرداری اقتص ــره ب ــن به ــدان  بهتري در هم
داشــته باشــيم كــه منجــر بــه ســرمايه گــذاری در 

پروژه هــای اشــتغالزا در اســتان شــود. 

همزمان با اجالس گردشگري درهمدان

جشنوارهپاییزهگردشگریبرگزارمیشود
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