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سروسامان بازار 
در گرو نظارت جدى است

 در شــرايط كنونى كه نوســان قيمت 
ها و عــدم ثبات الزم در بازار را شــاهد 
هســتيم، نظارت دقيق تر به روند عرضه 
كاال و تنظيم و كنترل بازار از اصلى ترين 
انتظارت و توقعات مردم از دســتگاه هاى 
ذيربط اســت.افزايش قيمــت ها و به هم 
خوردن تعــادل بازار در مــاه هاى اخير 
باعث شــده تا افراد ســودجو و فرصت 
طلــب از فضاى موجود بهــره برده و به 
دنبال آشــفته كردن بازار و البته كســب 

درآمد براى خود باشند. 

گزارش

8

پيشنهاد تورهاى ريلى 
براى مسافران تهرانى

 قطار همدان به تهران 20 اســفند ماه 
از راه مى رسد.معاون گردشگرى همدان با 
اعالم اين خبر گفت:  قطار تهران - همدان 
با محوريت تحول حوزه گردشــگرى راه 
خواهد افتاد. وى گفت : اين قطار در مسير 
همــدان به تهران بالعكس بــا هزينه بليط 
36 هزار تومان و هــر روز دوبار تردد به 
حركت خواهد درآمد . همچنين در مسير 
ريل باس قطار گردشگرى همدان با كوپه 
و صندلى هاى ويژه گردشگران تهرانى را 

به همدان هدايت خواهد كرد.

عامالن گرانى مرغ در همدان شناسايى شدند

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستيم
■ بررسى40 سال خدمت رسانى به مردم
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 مديركل امور اقتصاد و دارايى اســتان 
همدان با بيان اينكه دســتگاه هاى اجرايى 
بايــد خريد خــود را از طريق ســامانه 
ســتاد انجام دهند گفت: به همين منظور 
خدمات  ارائه كننــدگان  و  توليدكنندگان 
همدان بايد هرچه سريعتر در اين سامانه 

ثبت نام كنند. 
ســيدناصر محمــودى بــا بيــان اينكه 
خريد  براى  اســتان  اجرايى  دستگاه هاى 

كاالهــا و دريافــت خدمات مــورد نياز 
خود بايد از طريق ســامانه «ستاد» اقدام 
كنند اظهــار كرد: به هميــن منظور بايد 
توليدكنندگان و ارائه كنندگان خدمات در 

استان نيز در اين سامانه ثبت نام كنند.
وى با اشــاره بــه اينكه ثبت نــام براى 
فعــاالن بخش خصوصى اســتان در اين 
ســامانه رايگان اســت افــزود: از آنجا 
كه مسئوالنارشــد اســتان تأكيــد دارند 

دســتگاه هاى اجرايى ملزم به تأمين كاال 
و خدمات مورد نياز خود از داخل استان 
هســتند لذا بخش خصوصى استان بايد 
هرچه سريعتر در اين سامانه ثبت نام كند.
مديركل امــور اقتصاد و دارايى اســتان 
همــدان در گفت و گو با فــارس تصريح 
كرد: با توجه بــه هماهنگى هاى صورت 
گرفته با دســتگاه هاى مختلف دوره هاى 
آموزشــى براى بخش خصوصى اســتان 

به صورت رايــگان در اين حوزه برگزار 
مى شود تا هرچه سريعتر در سامانه ستاد 

ثبت نام كنند.
وى با بيان اينكه اين سامانه ها در راستاى 
ايجــاد شــفافيت در امور مالــى دولت 
هزينه كرد  چگونگى  گفت:  شدند  تدوين 
دســتگاه هاى اجرايــى به عهــده مدير 
مجموعه اســت اما ذيحسابان بايد قانون 

و مقررات در اين بخش را رعايت كنند.

آسفالت معابر 
اصلى اولويت 
شهردارى باشد

 آسفالت معابر اصلى به عنوان اولويت 
مديريت شــهرى در طرح هاى عمرانى 

خدماتى سال آينده قرار بگيرد.
شوراى  عمرانى  فنى  كميســيون  رئيس 
اسالمى شــهر همدان گفت: در اجراى 
طــرح هــاى عمرانى ، خدماتــى نبايد 
تصميم هاى ســليقگى اعمال شود بلكه 

آنچه كه نياز امروز شــهروندان است را 
بايد به اجرا گذاشت.

على رحيمى فر در گفــت وگو با ايرنا 
اظهار داشت: توجه به مطالبه شهروندان 
پيرامون برخوردارى از امكانات مناسب 
به ويژه عمرانى و خدماتى بســيار حايز 
اهميت اســت و طرح آســفالت معابر 
اصلى بايد به شكل مطلوب اجرايى شود.
وى با تاكيد بر اينكه پيگيرى در تكميل 
طرح هاى نيمه تمام اولويت شــهردارى 
همدان در سال آينده خواهد بود، يادآور 
شد: عمليات اجرا و تكميل چهار طرح 
مهم عمرانى با جديت در سال 98 دنبال 

مى شود.
رحيمــى فر افزود: پل ســردار شــهيد 
همدانى، آرام ســازى بلــوار ارم، پارك 
واليت و پاركينــگ آقاجانى بيگ جزو 
طرح هاى مهم در دســت اجراى سطح 

شهر است.
شوراى  عمرانى  فنى  كميســيون  رئيس 
اســالمى شــهر همدان با بيــان اينكه 
شــهردارى نســبت به درخواســت و 
مطالبات شهروندان مسئوليت دارد اظهار 
داشت: شتاب بخشــيدن در اجراى اين 
طرح براى مديريت شــهرى ضرورى و 

حياتى است.

وى عملكرد ســال جارى شهردارى در 
رضايت  را  شــهروندان  مطالبه  پيگيرى 
بخــش دانســت و گفت: طــرح هاى 
عملياتــى روزمــره نظير لكــه گيرى و 
آســفالت خيابان ها و معابــر، پياده رو 
سازى و تعريض جدول ها روند مطلوبى 
داشته است ضمن اينكه با وجود افزايش 
مصالح عمرانى، پيشرفت فيزيكى طرح 

هاى عمرانى بزرگ ادامه دارد.
عمليات اجرايى 200 طرح عمرانى سال 
گذشته در اين شهر آغاز شده كه در حال 
حاضــر از اين تعداد 185 طرح در حال 

اجرا است.

مديركل امور اقتصاد و دارايى استان همدان:

 توليدكنندگان همدان سريعتر در سامانه ستاد ثبت نام كنند

مناظره 2 اصالح طلب در مالير
■ كاظمى: تمام مشكالت بر گردن دولت نيست

■ صادقى: مطالبات مردم كم شدن فاصله طبقاتي است

 معــاون مركز مديريت بيمارى هاى 
واگيــر وزارت بهداشــت از فروكش 
كردن موج اول آنفلوآنزا در كشور خبر 
داد و گفت: با ادامه ســرما در اسفند و 
فروردين ماه نيز ممكن است يك موج 
كوتاه ديگر هم از اين بيمارى داشــته 

باشيم.
محمود نبوى در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه در حــال حاضر موج اوليه 
ويــروس آنفلوآنزا در حــال فروكش 
اســت، گفت: امســال از نظر تعداد و 
شدت بيمارى آنفلوآنزا نسبت به سال 
گذشــته تفاوتى چندانى نداشــتيم؛ به 
طور كلى سه نوع ويروس آنفلوآنزاى 
ويروس هاى  شــامل  كه  داريم  فصلى 

H۳N۲ ،H۱N۱ و B هستند.
B وى افزود: در سال گذشته ويروس

شيوع بيشترى در كشور داشت و سال 
1395 نيز شاهد شيوع بيشتر آنفلوآنزاى 
H۱N۱ بوديــم، اما امســال ويروس 

H۳N۲ آنفلوآنزا بيشتر بوده است، اما 
از نظر شدت و تعداد مبتاليان تفاوت 
چندانى با ســال هاى قبل وجود ندارد. 
به هر حال يك درصــد موارد ابتال به 
آنفلوآنزا به ذات الريه منجر مى شــود و 
تعدادى از بيماران هم بر همين اساس 

به بيمارستان مى روند.
نبــوى بــا بيــان اينكــه مــوج اول 
اواخــر  از  كــه  آنفوآنــزا  ويــروس 
ــال  ــود، در ح ــده ب ــاز ش ــاه آغ آذر م
فروكــش اســت، افــزود: البتــه ممكــن 
اســت بــا ادامــه ســرما، مــوج ديگــرى 
اوايــل  تــا  نيــز  بيمــارى  ايــن  از 
فرورديــن مــاه ايجــاد شــود. بــر 
ــايل  ــد مس ــردم باي ــاس م ــن اس همي
ــن  ــه اي ــد. ب بهداشــتى را رعايــت كنن
مى خورنــد  ســرما  وقتــى  ترتيــب 
ــه  ــد، ب ــتراحت كنن دو روز اول را اس
ــا يكديگــر  ــد، ب پزشــك مراجعــه كنن
ــد و  ــى نكنن ــد و روبوس دســت ندهن

دست هايشــان را مرتبــا بشــويند. از 
طرفــى اشــخاصى كــه ضعــف ايمنــى 
ــت  ــه دياب ــان ب ــامل مبتالي ــد ش دارن
شــديد، مصرف كننــدگان داروهــاى 
ــه برونشــيت  ــان ب ــون دار، مبتالي كورت
و  قلــب  بيمارى هــاى  مزمــن، 
عروقــى و نارســايى كبــد نيــز واكســن 

ــد. ــق كنن ــزا تزري آنفلوآن
بيمارى هاى  مديريــت  مركــز  معاون 
واگيــر وزارت بهداشــت تاكيد كرد: 
در عين حــال توصيه مى كنيــم افراد 
داراى ضعــف ايمنــى، اوايل پاييز هر 
سال واكســن آنفلوآنزا را تزريق كنند. 
بنابرايــن مجــددا اعــالم مى كنم كه 
امســال آنفلوآنزا شدت بااليى نداشت 
و در مــوج اول امســال هر ســه نوع 
ويــروس وجود داشــتند، اما ويروس 
H۳N2 بيشــتر ديده شد. از طرفى از 
آنجايى كه ويروس آنفلوآنزا تغييرپذير 
اســت،  ممكن است انواع ديگر آن هم 

تغييراتى كرده و با ادامه سرما بروز پيدا 
كنند. فعال كه موج اول فروكش كرده، 
اما اگر در اســفند و فروردين ماه هوا 
سرد شــود، چون ويروس آنفلوآنزا در 
سرما بيشتر مى شود، ممكن است يك 

موج كوتاه ديگر هم داشته باشيم.
نبوى درباره ميزان بســترى هاى ناشى 
از ابتــال بــه ويــروس آنفلوآنــزا در 
بيمارستان هاى كشــور، گفت: معموال 
در اپيدمى هــاى آنفلوآنــزا حدود پنج 
تا 15 درصد جمعيت مبتال مى شــوند. 
امســال هم در كشــور ســه تا چهار 
درصد افراد به اين ويروس مبتال شدند 
كه بين نيم تا يك درصدشــان نياز به 
بســترى پيدا مى كننــد. عمدتا افرادى 
بسترى مى شــوند كه بيمارى زمينه اى 
داشــته باشــند. از طرفى افرادى هم 
كه ناپرهيزى كنند و اســتراحت كافى 
نداشــته باشــند هم ممكن اســت در 

بيمارستان بسترى شوند.

هشدار به بروز موج آنفلوآنزا تا فروردين
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اعالم حمايت 
فرهنگيان همدان 
از آيت ا... محمدي

■ آتش افروزي و اختالف افكني فرهنگ يهوديت است
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

12 حزب سياسى در همدان مجوز دفاتر شهرستانى خبر
گرفتند

12 حزب امســال در اين اســتان مجوز راه اندازى دفاتر شهرســتانى (فرعى) را 
دريافت كردند.

مديركل دفتر سياسى انتخابات استاندارى همدان گفت: مجوز راه اندازى 6 دفتر حزب 
فرعى متعلق به اصــالح طلبان، چهار دفتر فرعى اصولگرايان و 2 دفتر فرعى احزاب 

مستقل صادر شده است.
ابوالقاســم الماســى در گفت و گو با  ايرنا افزود: بر اين اســاس فعاليت دفاتر فرعى 
احزاب تدبير و توســعه، ســازمان معلمان ايران، مجمع ايثارگران، پيشرو اصالحات، 

همبستگى دانش آموختگان و اتحاد ملت ايران امسال آغاز شد.

مديركل سياســى انتخابات اســتاندارى همدان ادامه داد: همچنين دفاتر فرعى حزب 
مستقل و اعتدال، كانون مهستان، جمعيت اسالمى فرهنگيان، جامعه فاطميون، جامعه 

جوانان متحد اسالمى و جامعه اسالمى كارگران در همدان داير شد.
الماسى بيان كرد: درخواست ايجاد دفاتر شهرستانى براى احزاب، در استان بررسى و 
مجوز آنها توســط فرماندارى ها صادر مى شود.وى اضافه كرد: بر اين مبنا متقاضيان 
راه اندازى دفاتر فرعى و شهرســتانى بايد معرفى نامه از دبيركل حزب به فرماندارى، 

اساسنامه، مرام نامه و مدارك هويتى را ارائه دهند.
مديركل سياسى انتخابات استاندارى همدان گفت: فرماندارى ها يك هفته مهلت دارند 

مدارك را بررسى كرده و مجوز فعاليت دفاتر شهرستانى را صادر كنند.
الماســى اظهار داشت: برخى از احزاب از جمله تدبير و توسعه، جامعه جوانان متحد 
اسالمى، ســازمان معلمان ايران، جامعه اســالمى كارگران و حزب همبستگى دانش 

آموختگان خواستار راه اندازى شعب استانى بودند.
وى ادامه داد: به منظور راه اندازى شــعب اســتانى، عالوه بر مدارك ياد شــده براى 
راه اندازى دفاتر فرعى، ارائه تصوير پروانه فعالت حزب كه از ســوى وزارت كشــور 

صادر شده و معرفى نامه دبيركل براى استاندار، الزامى است.
مديركل سياسى و انتخابات استاندارى همدان گفت: پس از دريافت مدارك مورد نياز 
براى راه اندازى شعب استانى احزاب، مدارك تحويل دبيرخانه كميسيون ماده 10 براى 
صدور مجوز مى شود.الماسى بيان كرد: همچنين طبق قانون جديد براى صدور مجوز 
فعاليت دفاتر فرعى نيازى به استعالم نيست اما براى شعب استانى از سه مرجع انتظامى 
و امنيتى استعالم صورت مى گيرد.وى افزود: مجوز راه اندازى دفاتر فرعى صادر شده 
اما هنوز دبيرخانه كميسيون ماده 10 براى راه اندازى شعب استانى در همدان مجوزى 

ارائه نكرده و پرونده همچنان در حال بررسى است.

كمبودى در كاالهاى اساسى نداريم 
 دادستان همدان با بيان اينكه در همدان نارسايى ها در شيوه توزيع 

كاالهاى اساسى است گفت: كمبودى در كاالهاى اساسى نداريم. 
كامــران حمزه با بيان اينكه دو جلســه ويژه براى بررســى وضعيت 
كاالهاى اساســى در اســتان تشكيل شده اســت اظهار كرد: در اين 
جلســات مصوبات بسيار خوبى نيز به دست آمده است و در اصل ما 

به كمك دستگاه هاى اجرايى آمديم.
وى با اشــاره به اينكه كاالهاى اساسى در استان به اندازه كافى وجود 
دارد و كمبودى نداريم ادامه داد: مشكل ما در نحوه توزيع اين اجناس 
است كه در اين حوزه ورود كرديم و مصوباتى نيز تصويب شده است.
دادســتان همدان در گفت و گو با فارس با بيان اينكه اين مصوبات به 
ساير دستگاه ها مانند ســازمان صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده تا 
روند صحيح توزيع اعمال شــود گفت: در كميســيونى كه به دستور 
دادســتان كل كشور براى كاالهاى اساســى تشكيل شده دستگاه هاى 
اجرايى نيز عضو هستند،ضمن اينكه كميسيون مذكور نيز براى كاستن 

از نارسايى ها ايجاد شده است.
وى با اشــاره به اينكه اين كميسيون مربوط به كاالهاى اساسى است 
گفت: نارســايى در توزيع باعث افزايش قيمت مى شود كه ساماندهى 

آن مى تواند تا حدودى بر كاهش قيمت ها موثر باشد. 

رتبه اول همدان در طرح جذب كارورزى
 دستگاه هايى كه نمى توانند به تعهد خود در ايجاد اشتغال عمل كنند 
بايد مورد بررســى قرارگيرند زيرا ما به عنوان خدمتگزاران در رأس 
امور نتوانيم براى يكسال پيش رو برنامه ريزى داشته باشيم ناكارامدى 

را در پى خواهيم داشت.
 فرماندار همدان در كارگروه اشــتغال و ســرمايه گذارى شهرستان 
همدان با اشاره به عدم الزام براى ايجاد اشتغال به دستگاه هاى اجرايى 
خاطرنشــان كرد: تا كنون به هيچ دســتگاهى الزام نكرده ايم كه چه 
تعداد اشتغال بايد داشته باشند و آمار اعالم شده براساس توانايى هاى 

دستگاه ها و اعالم نظر شخصى آنها به كارگروه است.
حسين افشــارى همچنين افزود: تمام افراد با اعالم كد ملى و نشانى 
محل كار در ســامانه ثبت شده و هيچ فردى به طور همزمان نميتواند 
در دو محل فعاليت داشــته باشــد لذا تمامى آمار اعالم شده توسط 
دســتگاه هاى اجرايى دقيق بوده و راســتى آزمايى اين امر كار بسيار 

راحتى است. 
فرماندار همدان با اعالم رضايت نســبت به فعاليت برخى دستگاه ها 
در اشــتغالزايى بيش از تعهد خود تصريح كرد: در انجام فعاليت هاى 
مربوطه در كارگروه اشتغال قطعا تبعيضى بين دستگاه هايى كه بيش از 
توان اعالم شده اشــتغالزايى كرده و كسانى كه ميزان تعهدشان صفر 

است قائل مى شويم. 
به گزارش ايســنا وى با بيان اينكه شهرستان همدان بسيارى از عقب 
افتادگى هاى خود را در پرداخت تسهيالت جبران كرده افزود: بسيارى 
از طرح هــاى قابل اجرا و قابل پرداخت در ســال 97 با تحقق صد 
در صدى توانســته تا عاملى بر پيشــرفت شهرستان همدان در بحث 

اشتغالزايى در اين سال باشد. 
افشارى عنوان كرد: شهرستان هاى ديگر در استان 10 برابر تسهيالت 
خود طرح ارائه ميكنند اما شهرستان همدان 2 برابر بيش از تسهيالت 
طــرح دارد كه اين ميزان بايد به حدود 5 برابــر افزايش يابد  تا اگر 
ريزشــى در پرداخت تسهيالت داشــتيم بتوانيم به هدف گذارى ها 

برسيم. 
وى افزود: در سال 97 ميزان اشتغالزايى پيشنهادى دستگاه هاى اجرايى 
5هزار و 586 نفر بوده و در ســال  98 هر دستگاهى با توجه به توان 
و ظرفيت خود تعداد اشــتغال پيشــنهادى خود را 5 هزار و 291 نفر 

اعالم كرده اند. 
افشــارى همچنين تصريح كرد: ســهم تســهيالت بانكى نيز با 
توجه به تعهدهاى شــغلى در نظرگرفته شــده بين شهرستان ها 

مى شود.  توزيع 
وى در پايان با اشــاره به طرح كارورزى در شهرستان همدان گفت: 
شهرستان همدان در ســال 97 در سامانه ثبت نام كارورزان و جذب 

كارورز رتبه اول در استان را به خود اختصاص داده است

سروسامان بازار در گرو نظارت جدى است
 در شرايط كنونى كه نوســان قيمت ها و عدم ثبات الزم در بازار 
را شاهد هستيم، نظارت دقيق تر به روند عرضه كاال و تنظيم و كنترل 
بازار از اصلى ترين انتظارت و توقعات مردم از دســتگاه هاى ذيربط 

است.
افزايش قيمت ها و به هم خوردن تعادل بازار در ماه هاى اخير باعث 
شده تا افراد سودجو و فرصت طلب از فضاى موجود بهره برده و به 

دنبال آشفته كردن بازار و البته كسب درآمد براى خود باشند. 
تالش هاى دولت براى اتخاذ سياست هاى مناسب اقتصادى و مقابله 
با تحريم ها در جاى خود حائز اهميت اســت،  اما چنانچه نظارت و 

كنترل بازار جدى گرفته نشود قطعا مردم آسيب خواهند ديد.
بر اين اساس انتظار مى رود در فاصله يك ماه تا پايان سال و ضرورت 
شكل گيرى بازار شب عيد، اقدامات اثربخش و محسوسى را در سطح 
اســتان براى اعمال نظارت جدى تر شاهد باشيم تا به نوعى از ورود 
ســودجويان به روند عرضه كاال جلوگيرى و دست واسطه ها از بازار 

كوتاه شود.
اين كار با همكارى دستگاه هاى ذيربط و همت مسئولين شدنى است 
و چنانچه برنامه ريزى مناسبى براى آن صورت گيرد، بازار شب عيد 

در استان قابل كنترل خواهد بود.
در كنار اقدامات به موقع و موثر نهادهاى نظارتى، اطالع رســانى الزم 
توســط رسانه ها نيز از اهميت بسزايى برخوردار است و مى تواند به 

ايجاد شرايط مناسب در بازار كمك كند.
بدون ترديد مردم توقع رفع مشــكالت موجــود در زمان كوتاه و به 
اصطالح يك شــبه را ندارند، اما انتظار دارند حركت هاى محسوس 
و معقولــى در جهت كنترل اوضاع و ثبات و تعادل پايدار در بازار به 
ويژه در ايام پايانى ســال شــكل بگيرد تا خانواده ها بدون دغدغه به 

استقبال سال نو بروند.
به هر حال شــرايط موجود ايجاب مى كند كه با تشديد نظارت ها و 
اعمال سياست هاى كنترلى بيشتر بعالوه ورود جدى تمام دستگاه ها 
به موضوع، شــاهد متعادل شــدن بازار و تهيه كاالهاى الزم با قيمت 

مناسب و كيفيت خوب توسط شهروندان باشيم.

1- ترك ها مشــترى سيب زمينى استان شده اند. گفته مى شود تجار 
تركيه اى درحال رايزنى براى خريد ســيب زمينى استان هستند.گويا 

دراين زمينه برخى بازرگانان اين كشور به استان سفركرده اند.
گفتنى اســت شهرســتان بهار يكى از قطب هاى توليد سيب زمينى 

دركشوراست.
2- اختالف جاده اى اســتانهاى همدان ومركزى پس از 3 سال هنوز 

پايان نيافته است.
گفته مى شــود حدفاصل مرزى اتوبان ســاوه - همدان به طول يك 
كيلومتر بدون متولى است. گويا واگذارى اين محدوده به استان همدان 
مورد رضايت ســاوه اى ها نبوده واين محدوده بدون متولى رهاشده 

است.
گفته مى شود دليل اين بالتكليفى حادثه خيزبودن اين محور مى باشد.

3-استقبال فرهنگيان استان از انتخابات شوراى عالى آموزش وپرورش 
قابل توجه  بوده است. قراراست نماينده معلمان براى عضويت دراين 

شورا تا اخرهفته انتخاب شود.
گويا اين انتخابات الكترونيكى تا3 اســفندماه ادامه دارد. گفتنى است 

تعداد كانديداها وتبليغات اين دوره چشمگيرترازگذشته مى باشد.

 جمعي از فرهنگيان استان همدان شامگاه 
30 بهمن ماه با نماينده ولى فقيه در استان و 

امام جمعه همدان ديدار كردند.
آيــت ا...  غياث الدين طــه  محمدي در اين 
ديدار از وجود چالش ها و فشارهايى بر وى 
بر ســر ماندنش ســخن گفت و اينكه سال 
1383 در ســفري كه رهبر معظم انقالب به 
همدان داشتند به دليل بيمارى آيت ا... موسوى 
امام جمعــه وقت به عنوان نماينده ولي فقيه 
انتخاب شدم گفتم اگر اين تكليف شرعي بر 

ما است گردن ما از مو نازكتر است.
وى اظهار داشت: من براي اين انقالب بسيار 
دويده ام و بسيار كتك خورده ام لذا حفظ اين 
انقالب و اداى تكليفى كه بر من نهاده شــده 

براي من از واجبات است .
محمدى با بيان اينكه "تشكر مي كنم از اينكه 
مسئله حضور مرا در همدان خوب دريافتيد" 
ادامــه داد: بايد بگويم كــه زماني كه از يك 
روستا وارد همدان شدم در همدان مشكالت 
زيادي وجود داشت، چنانچه حتي صحبت از 
يك شخصيت انقالبي چون آيت ا.. مدني نيز 

براي بسياري ناراحت كننده بود.
وى گفت: استان يزد يك استان كويري است 
اما در آنجا آنقــدر كارخانجات فعال وجود 
دارد كه باعث توســعه و پيشــرفت آن شده 

است.
امام جمعه همدان دليل اين مشــكالت را به 
گذشته استان و مربوط به "يهودي ها" دانست 
كه با تاخت و تاز و بگير و ببند فرهنگشــان 
را براي اين استان ماندگار كردند و هم اينك 
بسياري با درس گرفتن از اين فرهنگ اقدام 

به آتش افروزي مي كند.
وى با اشــاره به اينكه علماى گذشته بايد 
اين مســئله را درك كــرده و آن را از بين 
مي بردند افزود: در اين اســتان، از گذشته 
تاكنون عادت شــده كه حتي بين علما هم 
اختالف وجود داشته باشد. يكي براي يكي 
چاله مي كند، ديگري پرونده سازي مي كند 
و آن يكي از عدم صالحيت سخن مي گويد 
تا قبل از اين بيــن آيت ا...  صدر و آخوند، 
بعد از آن بين شهيد مدني و آخوند، سپس 
براي آيــت ا... نوري و بعد بــراى آيت ا... 
موســوي همداني بساطي را درست كردند 
كه قهر كرده و از همدان رفت. به اختالف 
بين اســتاندار و موسوي همداني هم دامن 

زدند.
بعد از آمدن من هم خواســتند اختالف بين 
اســتاندار اســبق (خرم) و مرا درست كنند. 
هر چقدر افــراد پيش من آمدند و گفتند كه 
امضاء بركناري خرم را بدهم، قبول نكردم و 
نخواستم از حق بگذرم بنده با اصالح طلبي و 
اصولگرايي كار ندارم و فقط به شخصيت و 
رفتار آدم ها تكيه كرده ام و قضاوتم هم اينگونه 

است.
محمدى ادامه داد: همدان 
هميشه دستخوش اختالف 
بوده است و اين موضوع 
را ســعي كردم از فرهنگ 

همداني ها حذف كنم.
چهــار  داد:  ادامــه  وي 
از  هــم  پيــش  ســال 
ائمــه  شــوراي  ســوى 
ــن  ــه م ــن ب ــه قزوي جمع
زنــگ زدنــد اما اســتخاره 
گرفتــم و آمــد كــه نــروم 
ــدم. ــدان مان ــذا در هم ل
داد:  ادامــه  محمــدى 
ــا  ــا و راديكال ه افراطي ه
مــرا  اســتان  ايــن  در 
كردنــد  اذيــت  بســيار 
ولــي صدايمــان درنيامد و 
هــر بــار كــه بــراي رفتــن 

اســتخاره مي گرفتــم هــر بــار بــا كلمــه نــه 
مي شــدم. روبــرو 

وى در ادامه افزود: از بيت  رهبري گفتند كه 

بسيار فشار وارد مي شود.
وي ادامــه داد: برخــي اقدامــات چــون 
بــا  ديــدار  و  ميرســيدعلي  كنگــره 
ــي  ــا بعض ــل ب ــز تعام ــار و ني ــي اقش برخ
ــرم  ــم ج ــتان براي ــن اس شــخصيت ها در اي
انگاشــته شــد امــا اميــدوارم ايــن آرامــش و 
ثبــات برقــرار شــده از بيــن نــرود و همــدان 

ــود. ــد نش ــر و ببن ــار بگي دچ
مصطفــي خزايــي يكــي 
ــان بازنشســته  از فرهنگي
ــدار  ــن دي ــتان در اي اس
كــه بــا هــدف حمايــت 
از نماينــده ولــى فقيه در 
ــه  ــتان صــورت گرفت اس
بــود بــا بيــان اينكــه 
هيــچ كــدام از حاضريــن 
كــه بــه حمايت از شــما 
بــراي  برخاســته اند 
دغدغــه شــخصي خــود 
اينجــا نيامده انــد افــزود: 
مــا توجــه بــه شــناختي 
داريــم  شــما  از  كــه 
ــما  ــدن ش ــتار مان خواس
ــذا  در همــدان هســتيم ل
ــم كــه اگــر  تقاضــا داري
ــما از  ــر ش ــارهايي ب فش
ســوي نهادهــاي خــاص 
وارد مي شــود آن را مطــرح نماييــد تــا 

ــويم. ــر ش پيگي
وي با بيان اينكه در ســال هاي حضور شما  

در همدان يك شــهر در آرامش بوده است 
افزود: هر چند ساليق سياسي شما متفاوت 
از ماســت اما از آنجا كه شخصيت شما را 
مي شناســيم مي دانيم كه با سعه صدر كامل 
اهل تكفير نيســتيد و مدارا محور كار شما 

بوده است.
وي ادامه داد وجود شما براي اين استان يك 
نعمت اســت لذا ما از طرف انجمن اسالمي 
معلمان تقاضــا داريم از رفتن خود منصرف 

شده و در همدان بمانيد. 
پورجهــان يكــي ديگــر از فرهنگيان از 
طرف ســازمان معلمان گفت: اگر درباره 
جايــگاه و شــخصيتي صحبتــي مي كنيم 
بهترين روش اين است كه در مقام قياس 
آن برآييم كه ما در مقايسه شخصيت شما 
با افراد ساير استان ها دريافتيم كه حضور 
شــما به عنوان فردي معتــدل كه دچار 
افراط و تفريط نمي شــويد براي اســتان 

ضروري است.
وي با بيان مشكالت موجود در استان گفت: 
عده اي نانشان را از سطل زباله مي گيرند ما در 
اين استان شاهد كودكان بازمانده از تحصيل 
سر چهارراه ها هستيم همه اينها را ما و همه 
كســاني كه مســئوليت دارند بايد پاسخگو 

باشند.
وي ادامه داد: اگر قرار است كه شما جايگاه 
خود را به مباحث تدريس و علم در قم انتقال 
دهيد اين راحتي شماست اما ما به نمايندگي 
از جمعــي از طرفــداران شــما آمده ايم كه 

بخواهيم شما در همدان بمانيد.

 علــى رغم همه تحريم ها و 
نيز فضاسازى هايى كه در بحث 
كاهش توليد و كيفيت در كشور 
مى شود آمار موجود اين سازمان 
نشان مى دهد كه نه تنها اقتصاد 
كشــور دچار ركود نشده بلكه 
رونق توليد و ارتقاى كيفيت را 
براى محصــوالت توليد داخل 

داشتيم.
رئيس ســازمان ملى استاندارد 
كشــور با حضور در همدان و 

شركت در جلسه شــوراى استاندارد گفت: 
20 هزار و 150 پروانه استاندارد تا سال 92

براى محصوالت توليدى كشور صادر شده 
بود كه در پنج سال اخير به 28 هزار افزايش 
يافت و ايــن مهم بيانگر تالش دولت تدبير 

و اميد و توجه به واحدهاى توليدى است.
نيــره پيروزبخت افزود: بايــد واقعيت هاى 
بخش صنايع و توليد را ببينيم و براى ديگران 

هم بازگو و تبيين كنيم.
وى اضافه كرد: در پنج ســاله اخير 15 هزار 
اســتاندارد ملى براى كمك بــه واحدهاى 
توليدى و خدماتى تدوين شــده اســت كه 
اين امر نشان از توجه دولت تدبير و اميد به 

توسعه توليد دارد.
پيروزبخــت با بيــان اينكه اســتان همدان 
قابليتهاى خوبى براى زمينه سازى استاندارد 
كاالهــا و خدمــات دارد اظهار كــرد: بايد 
اســتاندارد ســازى در بخش گردشگرى و 

صنايع دستى نيز با جديت پيگيرى شود چرا 
كه اين امر الزمه توسعه استان تاريخى چون 
همدان است.رئيس سازمان ملى استاندارد با 
بيان اينكه از مرحله ترويج اســتاندارد عبور 
كرده و اهداف توســعه پايــدار را با قدرت 
دنبال مى كنيم گفت: تقويت و توسعه قانون 
استاندارد با حمايت دولت و مجلس شوراى 
اسالمى كمك بســيارى به ارتقا جايگاه اين 

سازمان در سطح كشورى كرده است.
پيروزبخت ادامه داد: با توجه به پيشــرفت 
كشاورزى استان همدان، توسعه بخش هاى 
صنعتى و محصوالت فراورى شــده نيز در 
اين منطقه بايد ترقى و رشــد كند تا ضمن 
حفظ ســالمت مردم به توســعه همه جانبه 

دست پيدا كنند.
پيروزبخــت همچنين در خصــوص ميزان 
ســرب موجود در ظروف سفال نيز گفت: 
ميزان ســرب موجود در ظروف توليدى كه 
به صورت تزئينى اســت مد نظر نيست اما 

براى توليدات مصرفى لعاب دار دنبال تدوين 
استاندارد جامعى هستيم كه البته بايد گفت 
ميزان سرب در اين نوع توليدات هم تاكنون 

كنترل شده است. 
وى افزود: استان همدان جايگاه بسيار ويژه اى 
دارد و از منظر گردشگرى، كشاورزى، علم و 
فلسفه سرآمد استان هاى كشور است و حرف 

براى گفتن دارد.
در اين جلســه اســتاندار همدان نيز گفت: 
تمام دســتگاه هاى اجرايى اســتان موظفند 
استانداردســازى را در اولويــت كار خود 
قرار دهند چرا كه رونق توليد و اشــتغال با 

استاندارد سازى مهيا مى شود.
سيد سعيد شاهرخى بيان كرد: بند 24 اقتصاد 
مقاومتى كه به مقوله استاندارد توجه صريح 
دارد بايد در راس امورات اســتان قرار گيرد 
چرا كه توجه بــه اقتصاد مقاومتى مهمترين 

خواسته ما از ادارات است.
اســتاندار همدان افزود: تحقــق اين بند از 

سياست اقتصاد مقاومتى موجب 
توليد كيفــى كاال و رونق كاالى 

داخلى مى شود.
شــاهرخى گفــت: از اين پس 
را  ســازى  اســتاندارد  شوراى 
و  كرد  خواهم  برگزار  شــخصا 
مصوبات اين جلسه را با جديت 

بيشترى پيگيرى مى كنيم.
وى با اشاره به آثار بجا مانده از 
همه ادوار تاريخــى در همدان 
گفت: اين استان داراى تاريخ و 
تمدن وصف ناپذيرى است و برهمين اساس 
نام زيباى پايتخت تمدن ايران زمين برايش 

ثبت شده است.
شــاهرخى گفت: همدان بر اســاس همين 
داشته ها به عنوان مقصد گردشگرى در دنيا 
معرفى شده و در سال 2018 كرسى پايتختى 
گردشگرى آســيا را كســب كرده است و 

بازتاب هاى خوبى در بعد فراملى داشت.
شــاهرخى نگاه ويژه رئيــس جمهورى به 
بانوان را نشان از توانمندى اين قشر دانست 
و گفت: رئيس سازمان ملى استاندارد نمونه 
بارزى از زنــان بزرگ و مســئوالن مقتدر 

معرفى كرد.
الزم به يادآورى اســت بازديد از واحدهاى 
توليدى مشمول اســتاندارد اجبارى به ويژه 
صنايع غذايى سحر و ديدار با كاركنان اداره 
كل استاندارد همدان از ديگر برنامه هاى سفر 

يكروزه پيروزبخت به همدان است.

 تصويب كليات بودجه 805  ميلياردى  
شهردارى همدان در شورا

 رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان از تصويب كليات بودجه 
پيشــنهادى شــهردارى همدان با مبلغ 805  ميليارد تومان در صحن 

شورا خبر داد.
كامــران گردان، گفت: حدود 470 ميليــارد تومان معادل 58 درصد 
از كل  بودجه پيشــنهادى شــهردارى براى مباحث عمرانى و 335

ميليــارد تومان معادل 42 درصد كل نيز براى بخش جارى پيش بينى 
شده است.

وى  افزود: بر اســاس مباحث صورت گرفته در جلسات كارشناسى 
شــورا و به منظــور بهبود اســتانداردهاى زندگى شــهرى، تكميل 
پروژه هاى نيمه تمام به ويژه تقاطع غير همســطح ســردار شــهيد 
همدانــى، پاركينگ آقاجانى بيگ، ســاماندهى ورودى هاى شــهر، 
ســاماندهى بلوار ارم و پروژه ميــدان ميوه تره بار جديد در اولويت 

كارى شهردارى همدان در سال 98 قرار گرفت.
وى با اشــاره به سرعت تغييرات در دنياى امروزى و نظر به اهميت 
روزافزون مباحث مرتبط با فناورى اطالعات و ارتباطات، اظهار كرد: 
بر اين اساس مقرر شد شهردارى نگاه ويژه به اين بخش داشته باشد 
كه در اين راســتا در خصوص بسترســازى و تأمين تجهيزات الزم 
براى حركت به ســوى الزامات شــهردارى هوشمند و شفاف سازى 
اقدامات و تصميمات، ضمن در نظر گرفتن پروژه هاى ويژه، بودجه 

مناسبى نيز براى تحقق آنها لحاظ شد.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهرهمدان، رئيس شوراى 
شــهر همدان همچنين گفت: با محوريــت الزامات مرتبط با اقتصاد 
مقاومتى، موضوعات مختلفى در جلســات كارشناسى شورا مطرح 
شــد و در بندهاى مختلف بودجه پيشــنهادى مورد تأكيد اعضاى 
شــورا نيز قرار گرفت، از ســوى ديگر در راســتاى پيش بينى تأثير 
تحريم هاى احتمالى و نوسان قيمت هاى ناشى از آن بر اقدامات و 
برنامه هاى شــهردارى تاكيدات و توصيه هاى الزم مطرح و مقرر شد 

تدابير اجرايى مناسبى در اين زمينه انديشيده شود.
 افزايش  20 درصدى حقوق و مزايا كاركنان شهردارى 
بــه گفته گردان با تأكيد بر اينكه در راســتاى تحقق عدالت اجتماعى و 
گســترش امكانات و خدمات در تمام مناطق شهر همدان، بازآفرينى و 
توانمندسازى مناطق كمتر برخوردار در اولويت قرار گرفت، افزود: مقرر 
شــد با همكارى دولت، اعتبار ويژه اى بــراى اين محدوده ها مصوب و 

پروژه هاى عمرانى خاص آنها نيز تعريف شود و به مرحله اجرا درآيد.
وى با اشاره به تاكيدات شورا و نظر به بخشنامه هاى ابالغى بودجه 
براى كاركنان رسمى پيمانى، قراردادى و مشمولين قانون كار شاغل 
در شهردارى همدان، يادآور شــد: افزايش على الحساب 20 درصد 
حقوق و مزايا براى اين موضوع پيش بينى شده است، همچنين مقرر 
شد سال آينده بســته هاى حمايتى براى جبران افزايش قيمت ها و 
حفظ وضعيت معيشــت كاركنان شهردارى در 4 مرحله تأييد، تهيه 

و بين آنها توزيع شود.
رئيس شــوراى شــهر همدان؛ آموزش شــهروندى، ارزيابى هاى 
اجتماعى پروژه ها و اطالع رســانى وظايف، اقدامات و برنامه هاى 
شــهردارى به ويژه با رويكرد افزايش مشاركت شهروندان در اداره 
امور شــهر را از ديگر موارد مورد تأكيد در بودجه پيشــنهادى سال 
98 شهردارى همدان برشــمرد و گفت: بودجه مورد نظر براى اين 

مباحث نيز افزايش يافته است.

اعالم حمايت فرهنگيان همدان 
از آيت ا... محمدي
■ آتش افروزي و اختالف افكني فرهنگ يهوديت است

رئيس سازمان ملى استاندارد كشور در همدان:

رونق توليد و ارتقاى كيفيت حاصل تحريم دشمنان  

در اين اســتان، از گذشــته 
حتي  كه  شده  عادت  تاكنون 
بين علما هــم اختالف وجود 
براي  يكي  باشــد.  داشــته 
ديگري  مي كند،  چالــه  يكي 
پرونده ســازي مي كند و آن 
يكي از عدم صالحيت سخن 
مي گويد تا قبــل از اين بين 
از  بعد  آخوند،  و  آيت ا...  صدر 
آن بين شهيد مدني و آخوند، 
نوري  آيت ا...  براي  ســپس 
و بعد براى آيت ا... موســوي 
درست  را  بســاطي  همداني 
كردنــد كه قهر كــرده و از 
بين  اختالف  به  رفت.  همدان 
اســتاندار و موسوي همداني 

هم دامن زدند.

خبـر
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بازسازى بيش از 75 كيلومتراز شبكه ها و خطوط
 انتقال آب

 معاون نظارت بر بهره بردارى شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان از بازسازى 
75 كيلومتر شــبكه و خطوط انتقال آب با صرف 18 ميليارد و 970 ميليون ريال طى سال 

جارى خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نانكلى گفت: طى 11 ماه امسال 9 هزار و 521 مورد رفع 
نشتى و حوادث از خطوط آب روستايى با صرف بيش از 50 ميليارد ريال اعتبار عملياتى 
شد.وى در جمع خبرنگاران افزود: از اين تعداد يك هزارو 247 مورد در شهرستان همدان، 
2 هزارو 132 مورد در شهرســتان مالير، 825 مورد در شهرســتان نهاوند، 971 مورد در 

شهرســتان تويسركان، 615 مورد در شهرستان اسدآباد، يك هزارو 673 مورد در شهرستان 
كبودراهنگ، 529 مورد در شهرستان بهار، يك هزارو 260 مورد در شهرستان رزن و 269

مورد در شهرستان فامنين  بوده است.
نانكلى در ادامه ســخنانش با اذعان به اينكه بازسازى شبكه ها و خطوط از ديگر وظايف 
تعريف شــده براى شركت است، عنوان كرد: درراستاى بازسازى شبكه ها درتمامى نقاط 
تحت پوشش، در بازه زمانى ياد شده؛ در شهرستان همدان 10 كيلومتر، در شهرستان مالير 
11.2 كيلومتر، در شهرســتان نهاوند 9.5 كيلومتر، در شهرستان تويسركان 5.5 كيلومتر، در 
شهرستان اسدآباد 5.4 كيلومتر، در شهرستان كبودراهنگ 12.6 كيلومتر، در شهرستان بهار 
7.7 كيلومتر، در شهرســتان رزن 10.4 كيلومترو درشهرستان فامنين 3.1 كيلومتر بازسازى 

شبكه و خطوط به انجام رسيد.

معاون نظارت بر بهره بردارى شركت آب وفاضالب روستايى استان همدان يادآورشد: در 
مجموع در يازده ماهه سال جارى 75.23 كيلومتر از شبكه ها و خطوط انتقال آب با صرف 

18 ميليارد و 970 ميليون ريال بازسازى شدند.
وى در ادامه ضمن اشــاره به مجموعه اقدامات انجام شده در راستاى تعمير پمپ ها، نيز 
گفت: در اين خصوص 280 پمپ در بازه زمانى مذكورمورد تعمير و بازسازى قرار گرفت 
كه از اين تعداد 48پمپ در روستاهاى تابعه شهرستان همدان، 44 پمپ درشهرستان مالير، 
49 پمپ در روستاهاى شهرستان نهاوند5 پمپ در روستاهاى تابعه شهرستان تويسركان، 
35 پمپ در روستاهاى تابعه شهرستان اســدآباد، 45 پمپ در روستاهاى تابعه شهرستان 
كبودراهنگ، 11 پمپ در روستاهاى شهرستان بهار، 16 پمپ در روستاهاى تابعه شهرستان 

رزن، 27 پمپ در روستاهاى تابعه شهرستان فامنين بوده است.  

خبـر

بايد به دنبال بى خاصيت كردن تحريم ها 
باشيم

 فرمانده نيروى هوافضاى ســپاه پاسداران انقالب اسالمى با بيان 
اينكه مــردم در راهپيمايى 22 بهمن انقــالب را بيمه كردند گفت: 
دشــمن تحريم هــا را بر نمى دارد و ما بايد بــه دنبال بى خاصيت 
كردن تحريم ها باشــيم همانطور كه در حوزه تسليحات نظامى براى 
برداشــتن تحريم ها التماس نكرديم و اكنون بســيارى از تسليحات 

نظامى بومى سازى شده اند . 
به گزارش ايســنا، اميرعلى حاجى زاده در ســومين كنگره شــهداى 
دانشجوى استان همدان و 400شهيد گردان 155 حضرت على اصغر 
(ع)با بيان اينكه يادواره ها براى گرامى داشــتن ياد و خاطره شهداى 
گرانقدر در استان برگزار مى شــوند اظهار كرد:در اين ايام شاهد دو 
اتفــاق بزرگ  از جمله حضور منســجم و يكپارچه مــردم ايران در 
راهپيمايى 22 بهمن در شــرايط بد جــوى و صدور بيانيه مقام معظم 

رهبرى در ارتباط با مسائل اساسى انقالب بوديم . 
وى با بيان اينكه حماسه حضور ملت ايران در راهپيمايى 22 بهمن چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى،ايجاد بازدارندگى در حوزه امنيت و توطئه 
هاى نظامى كشور را به دنبال دارد افزود: اگرچه عملكرد 40 ساله انقالب 
به اين مهر تاييد نياز داشت اما مردم با همت و حضور حماسى خود كشور 
را در برابر دشمنان بيمه كردند و تا ساليان سال اثر آن باقى خواهد ماند . 

حاجى زاده با اشاره به صدور بيانيه مهم و حكيمانه مقام معظم رهبرى 
گقت:كارنامه 40 ســال اول انقالب در اين بيانيه صادر شــده و مردم 
شــريف ايران مى تواننــد در يك نگاه عملكرد خــود را طى 4 دهه 
گذشــته مرور كنند همچنين در بيانيه صادر شده مقام معظم رهبرى 
گام جديدى را براى رسيدن به آرمان هاى انقالب تعريف كرده اند . 
وى با بيان اينكه مقام معظم رهبرى اداره گام دوم انقالب را به جوانان 
واگــذار كردند ادامــه داد: اينكه مقام معظم رهبــرى جوانان را مورد 
خطاب قرار داده اند علتش اين اســت كه با بررسى گام اول، مشاهده 
مى كنيم كه تك تك مراحل پيشرفت كشور توسط جوانان انجام شده 
اســت چراكه انقالب توسط جوانان رقم خورد و آنها در اداره جنگ 

تحميلى نقش مهمى بر عهده داشتند . 

مهر ليلى داودى (موسوى)
در اندوه بيكران از دست دادن مادر بزرگ عزيزم

چه بسا در ديار غربت گريستم.
شكى نيست كه ايشان در مكان بهترى در آرامشى جاودانه آرميده است 

و همچون فرشته اى بى همتا نظاره گر ماست .
مهران موسوى

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در نوبت اول 

 هيأت مديره شركت تعاونى 

بنا به تصيم هيأت مديره شركت تعاوني، جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني مذكور رأس ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 
1397/12/26 در محل دانشگاه آزاد اسالمي، سالن شهيد عباسپور برگزار مي شود.

بدينوسيله از كليه اعضا (صاحبان سهام) دعوت مي گردد در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع عمومي فوق حضور بهم رسانيده و يا وكالي خود را با توجه به ماده 
19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي، حداكثر يك روز قبل از تاريخ مجمع عمومي به هيأت مديره تعاوني كتباً معرفي نمايند.

ضمنا از كليه كساني كه متقاضي كانديد شدن براي تصدي سمت هيأت مديره/ بازرس شركت تعاوني مي باشند دعوت مي شود حداكثر يك هفته پس از 
انتشار آگهي دعوت با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي به دفتر هيأت مديره مراجعه و پس از تكميل ثبت نام رسيد دريافت نمايند.

دستورات جلسه:

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي همدان - تاريخ انتشار: 97/12/2

1- گزارش كتبي هيأت مديره و بازرسان در مورد عملكرد سال 96
2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 96 و تصميم گيري در خصوص نحوه تقسيم سود

3- تصويب بودجه و تعيين خط مشي شركت تعاوني در سال 1397
4- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضا شركت تعاوني 

5- طرح و تصويب اخذ وام از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
6- طرح و تصويب انتخاب روزنامه، جهت درج آگهي هاي شركت تعاوني 

7- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره 
8- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

كارت دانشجويي مريم هنري فرزند احمد به شماره
 ملي 3860991841رشـته مترجمـي زبان انگليسي

 دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9512274053 
مفقود گرديده و از درجه اعتبـار ساقـط مـي باشد.

كارت دانشجويي نسرين كريمى آرام فرزند على به شماره ملي 
3860271751  رشته شيمى معدنى-كارشناسى ارشد دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9713134010  مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 ماليــر- ســحر يوســفى - خبرنگار 
همدان پيام: "آرمان هاى انقالب از آرمان 
تا واقعيت " عنوان مناظره اى بود كه روز 
گذشــته با حضور محمد كاظمى نماينده 
مردم مالير ومحمود صادقى نماينده مردم 
تهران در مجلس شوراى اسالمى در جمع 
دانشــجويان دانشــكده عمران شهرستان 

مالير برگزار شد.
در اين مناظره دانشــجويى هر دو نماينده 
عالوه بر پاسخ دادن به سواالت دانشجويان 
در حوزهاى مختلف به موضوعاتى چون 
مشــكالت موجود در جامعه و عملكرد 
دولــت در ايــن زمينه، برجــام ، عدالت 

اجتماعى و فساد ادارى پرداختند.
 مجازات حصر شديدتر از زندان 

است
نماينــده مردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى در اين مناظره با اشاره به آرمان 
هاى مقدس انقالب گفت: اگر نسل جوان 
ما امروزه به برخى مسائل اعتراض دارند 
قطعاً اين اعتراض ربطى به آرمان هاى مهم 

ومقدس انقالب ندارد.
محمد كاظمى با تأكيد بــر اينكه ما براى 
پيروزى انقالب بهاى كمى نداديم افزود: 
فضاى آن زمان غير دموكراتيك وبســيار 
خفقان آور بــود، از لحاظ اقتصادى براى 
مــردم هيچ كارى نكــرده بودند و فاصله 

طبقاتى ،فقرو ... وجود داشت.
وى با اشاره به اينكه در حال با مشكالت 
زيادى مواجه هســتيم تصريــح كرد: اگر 
قانون اساســى بدون تنازل اجرا مى شــد 
، اگر به قانون اساســى بــه خصوص در 
آزادى  احــزاب،  ،آزادى  آزادى  بحــث 
مطبوعات،انتخابات ، نظارت توجه و و در 
عمل اجرا مــى كرديم قطعاً اين وضعيت 

امروز ما نبود.
كاظمــى اظهار كرد: به جهت مشــاركت 
مردم در پاى صندوق هــاى رأى احترام 
گذاشــته مى شود ولى گاهاً به رأى آن ها 
كم توجهى مى كنيم ومطالبات آن ها را در 

عمل ناديده مى گيريم.
نايب رئيس كميســيون قضايى مجلس با 
اشاره به اينكه آقاى روحانى در دوره دوم 
قــول هايى داد ولى بــه آن ها عمل نكرد 
تأكيد كرد: اگــر رئيس جمهور كابينه ايى 
كارآمدتر وبا تجربه تر را انتخاب مى كرد 

اين همه انتقاد وجود نداشت.

وى البته اينكه تمام مشــكالت را ناشى از 
عملكرد دولت بدانيم را انصاف ندانست 
و گفت: شــاهد حركتى هستيم كه بنا بر 
تضعيــف و از پــا درآوردن دولت دارد و 
افزود : مشكالت ما ناشى از خروج آمريكا 
از برجام و تحريم هاى همه جانبه اســت 
البته ما سوءمديريت ها و ناتوانى برخى از 

وزرا را هم قبول داريم.
كاظمــى از رئيس جمهــور گاليه كرد و 
گفت: روحانــى قول پايــان دادن حصر 
موســوى و كروبى وخانم رهنورد را داده 

بود اما عمل نكرد .
وى حصر را از زندان بدتر دانست و تأكيد 
كرد : به عنوان يك حقوقدان معتقدم حصر 
مجازاتى شــديدتر از زندان است بنابراين 
بايــد به حكم قانون كروبى وموســوى و 
خانم رهنــورد در دادگاه صالحه محاكمه 
شوند وتكليفشــان بعد از حدوداً 9 سال 

روشن شود .
كاظمى همچنين گفت: مقام معظم رهبرى 
از ســال 88 به عنوان فتنه يــاد كردند آيا 
ايشان گفتند موسوى وكروبى فتنه گرند؟ 

وى با بيان اينكه در مجلس تمام تالشمان 
در تأمين آزادى ها ورســيدگى به مسائل 
زندانيان سياســى است گفت: بايد تالش 
كنيــم ممنوعيت صوت وتصويرى ســيد 
محمد خاتمى را پايان دهيم و براى پايان 

دادن به حصر قدم برداريم.
كاظمى با اشــاره به پرونــده هاى متعدد 

سياســى گفت: قطعاً جوانــان ما مخالف 
فســاد ادارى هســتند و تمام تالشمان بر 
اين اســت كه فســاد هاى سيستماتيك و 
غير سيستماتيك را در كميسيون اصل 90

و كميسيون قضايى ريشه يابى و برطرف 
كنيم.

وى يكــى از ايرادات اساســى جوانان به 
دولتمردان را عمل نكردن آن ها بر اساس 
آنچــه گفته اند عنوان كــرد وافزود: ما بد 
عمل كرديم، بايد ثابت مى كرديم مجرى 
اسالم ناب محمدى هستيم در صورتى كه 
در عمــل معتقد به رانــت و ژن خوب و 
برخى محاســبالت فاميلى و قومى وقبيله 

ايى هستيم.
عضو فراكســيون اميد با اشــاره به اينكه 
انتخابات 88 مقدماتى داشــت گفت: در 
جريان انتخابات 88 اتفاقاتى افتاد كه منجر 
به حوادثى تلخ شد. محمود احمدى نژاد 
قبل از ورود به انتخابات تخلفاتى داشت 
كه اگــر هريك از ما اصــالح طلبان اين 
تخلفات را داشتيم از طرف شوراى نگهبان 

رد صالحيت مى شديم 
وى ادامه داد: همه ما بايد قانون را رعايت 
كنيم واگر بنا به برخورد باشد بايد به همه 
برخورد شود از جمله احمدى نژاد كه مرد 

را خس وخاشاك خواند.
نايب رئيس كميسيون قضايى مجلس در 
پاســخ به اين سوال كه آيا طرح استيضاح 
رئيس جمهورى به نظر شما درست بود ؟ 

پاســخ داد: تحريم هاى حال حاضر بسيار 
ســخت تر از گذشته است و مقام رهبرى 
رؤســاى سه قوه را دعوت كردند و تأكيد 
داشتند اين ســه قوه به فرماندهى رئيس 
جمهور شرايط ومســائل را رصد كنند و 

وحدت وهمدلى داشته باشند .
وى طرح استيضاح رئيس جمهور را حق 
قانونى نمايندگان دانســت و گفت:ما هم 
معتقديم دولت مشكالتى دارد اما استيضاح 

در اين شرايط كار مناسبى نبود.
كاظمى در پاســخ به ســوال ديگرى 
مبنــى بر اينكه قــرار بود بــا برجام 
عزت بــه جامعــه برگردد نــه اينكه 
مردم براى گوشت يخ زده بدوند هم 
اينگونه توضيح داد: در قبل از خروج 
وضعيت كشــور رو  از برجام  آمريكا 
به بهبود و تورم كنترل شــده بود اما 
خروج آمريكا معادلــه را برهم زد و 

آورد بوجود  ما  براى  مشكالتى 
نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى 
اسالمى نيز يكى از پيچيدگى هاى قانون 
اساســى پيوند بعضى از مفاهيمى كه به 
ظاهر بــا هم پارادوكس دارند دانســت 
وگفت :يكى از مشكالت ما اين است كه 
اين تضاد را از بين ببريم وآشتى در مقام 

عمل ايجاد كنيم.
محمود صادقى بــا بيان اينكه جمهورى 
سال گذشــته خدمات  اســالمى در40 
بسيار گسترده اى داشته ودر حوزه هاى 

مختلف پيشــرفت هايى صــورت گرفته 
است تصريح كرد:كاستى هايى نيز وجود 
داردو توســعه در سطح كشــور متوازن 

وپايدار نبوده است .
وى يكــى از مطالبات مهم مــردم را كم 
شــدن فاصله فقر وغنا عنوان كرد وافزود: 
در بحث عدالت اجتماعى توفيقاتى داشتيم 

اما خيلى موفق نبوديم.
صادقى با اشاره به شاخص توسعه سياسى 
گفت: ما نظام شاهنشاهى را تبديل به نظام 
جمهــورى كرديم كه مبتنــى برانتخابات 
اســت، به طور متوســط در اين 40 سال 
40 انتخابات برگزار كرديم كه خود بيانگر 
تمرين كردن مردم ســاالرى و دموكراسى 
است وى افزود: در كشورهاى توسعه يافته 
ديده نشده كه ظرف 40 سال به اين حد از 
بلوغ و تكامل در دموكراسى رسيده باشد 

بلكه قرن ها زمان برده است.
عضو كميســيون آموزش مجلس با بيان 
اينكه در حــوزه ادارى واقتصادى گرفتار 
فساد گسترده شديم گفت: رهبر اين فساد 
را غده چركى و اژده هاى هفت سر عنوان 
كرده اســت كه مشــروعيت نظام را زير 

سؤال مى برد.
وى اينكه چرا فســاد روند كاهشى ندارد 
را بخشــى از اوصاف فردى و اخالقى و 
قسمت اعظم آن را در مشكالت ساختارى 

دانست و گفت: اگر ساختار سالم باشد آدم 
ناسالم كمتر مجال فساد پيدا مى كند.

صادقــى از رئيس جمهــور گاليه كرد و 
گفــت در جواب مردم كه مــى گفتند به 
چه اميدى رأى دهيم پاســخ مى داد پيش 
بينى مى شود اعيار اصالح طلبان در كابينه 
دولت 11و12بيشــتر باشــد اما در عمل 
برعكس شد و ادامه داد: كابينه به گونه ايى 
چيده نشــد كه بتواند خواسته ها را دنبال 
كرد.وى سال آينده را سالى سخت دانست 
و اظهار كرد: با كاهــش و كمبود بودجه 
روبه رو هستيم از رهگذر تنگناها ممكن 
اســت آنچه بخواهد ذبح شود دموكراسى 
باشد ، بايد مراقب باشيم از دل اين تنگناها 
يك ديكتاتور بوجود نيايد و اميد اســت 
از اين گردنه ســخت با وحدت و همدلى 

عبور كنيم.
صادقى در پاســخ به ســوال دانشجوى 
كه پرســيد چرا با برجام عزت به جامعه 
برنگشت؟ گفت: درهرمعاهده ايى ممكن 
اســت يك طرف زير عهد خــود بزند و 
قرارداد را نقض كنــد در اين بين آيا بايد 
نقــض كننــده را محكوم كــرد يا طرف 
ديگررا؟ برجام قراردادى بود كه مهر تأييد 
مجمع نظام را داشت در شرايط فعلى نبايد 
مطالبــه كنيم وبا نقض كننــده ،نتانياهو و 

مخالفان هم صدا شويم .

مناظره 2 اصالح طلب در مالير
■ كاظمى: تمام مشكالت بر گردن دولت نيست

■ صادقى: مطالبات مردم كم شدن فاصله طبقاتي است

 مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
همدان گفت: بهره بردارى از طرح هاى 
منابع طبيعى اين استان چهار هزار و 690
مورد اشتغالزايى غيرمستقيم و 2 هزار و 
448 فرصت شــغلى مستقيم ايجاد مى 

كند.
اســفنديار خزايى در گفت و گو با ايرنا 
بيان كرد: 19 طرح همزمان با هفته منابع 
طبيعى در اين اســتان بهره بردارى مى 
شــود كه براى اجراى اين طرح ها 10

ميليارد و 532 ميليون ريال اعتبار هزينه 
شده است.

وى اضافــه كرد: چهار طــرح با اعتبار 
چهار ميليــارد و پنج ميليون ريال از 19

پروژه آماده بهره بردارى متعلق به حوزه 
آبخيزدارى اســت كه نقــش مهمى در 

حفظ منابع پايه آب و خاك دارند.
مديركل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى 
همدان اظهار داشــت: ســه طرح ايجاد 
كمربند حفاظتى به منظور جلوگيرى از 
تصرفات اشــخاص در مرز بين اراضى 
ملى و مســتثنيات مردم احداث شــده 

است.
خزايــى ادامــه داد: ميــزان اين طرح 

در شهرســتان مالير پنج، نهاوند 9 و 
تويســركان 1,5 كيلومتر اســت كه با 
هزينه كــرد يك ميليارد و 270 ميليون 
ريال در هفته منابع طبيعى اجرايى مى 

شود.
وى افزود: همچنين 9 طرح كپه كارى در 
تمامى شهرستان ها با اعتبار سه ميليارد 
و 210 ميليون ريال و 2 طرح توســعه 
جنگل در شهرســتان هاى اســدآباد و 
تويسركان با اعتبار 2 ميليارد و 47 ميليون 

ريال آماده بهره بردارى است.
مديركل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى 

همدان اظهار داشــت: با بهــره بردارى 
از طرحهاى منابــع طبيعى 405 خانوار 
روســتايى از نتايج و ثمــرات مثبت آن 

بهره مند مى شوند.
اجراى  اهــداف  مهمتريــن  خزايــى 
ايــن طرحهــا را تغذيه ســفره آبهاى 
دام،  تامين آب مــورد نياز  زيرزمينى، 
حفــظ آب و خاك، بهبــود وضعيت 
پوشــش گياهى و افزايش توليد علوفه 
و در نتيجــه ارتقاى كيفيــت و بهبود 
معيشــت مرتع داران و بهــره برداران 

محلى عنوان كرد.

طرح هاى منابع طبيعى همدان 7138 شغل ايجاد مى كند

اجراى 
نسخه نويسى 
الكترونيك در 
مطب هاى همدان

 مديركل بيمه سالمت استان همدان با 
بيان اينكه 12 درصد از مطب هاى استان 
همدان نسخه نويســى الكترونيكى اجرا 
مى كننــد، گفت: در اســتان همدان 355
پزشك با بيمه سالمت قراردارد دارند كه 
از اين تعداد 12 درصد  نســخه نويسى 

الكنرونيكى انجام مى دهند. 
ســعيد فرجى بــا تأكيد براينكه نســخه 
نويســى الكترونيكي يك الــزام قانونى 
اســت، اظهاركرد: پزشــكان بايد هرچه 

زودتر وارد نسخه نويســى الكترونيكى 
شوند چرا كه كشور ما در اين زمينه عقب 

است. 
وى تصريــح كرد: 371 مطب پزشــك 
عمومــى و متخصص طرف قرارداد بيمه 
ســالمت  در اســتان همدان وجود دارد 
كه از اين تعداد 234 مطب آن در شــهر 

همدان مي باشد. 
فرجــى در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اســتان يك  اينكه قرار اســت در هر 
شــهر به عنوان پايلوت نسخه نويســى 
خاطرنشان  شــود،  انتخاب  الكترونيك 
كرد: در اســتان همدان نيز شهر همدان 
به عنوان پايلوت طرح نســخه نويسى 
الكترونيكى انتخاب شــده و انتظار مي 
رود بخش قابل توجهي از پزشــكان با 

نمايند.  همكارى  طرح  اين 

مديركل بيمه سالمت اســتان همدان با 
اشاره به دولت الكترونيك، گفت: سازمان 
بيمه ســالمت نيز  بدليل الزامات قانوني 
و همجنين به عنوان يك سازمان پيشرو 
در دولت الكترونيك ضرورت دانســته 
كه سيستم هاى خود را الكترونيكى كند 
به طوريكه با توجه بــه باال بودن حجم 
اطالعــات؛ ثبت، نگهداري و اســتفاده 
از اين اطالعــات به صورت الكترونيك 

راحتتر انجام مى گيرد. 
وى با بيان اينكه اطالعات ثبت شده در 
نسخه نويسى الكترونيكى به راحتى قابل 
تحليل و احصا هستند، يادآور شد ثبت و 
مراجع  پزشكان،  به  مراجعات  نگهداري 
تشــخيصى و داروخانه ها گام هاى اوليه 
پرونــده الكترونيك ســالمت بوده و از 
نظر درماني نيز داشتن سابقه به پزشكان 

كمك شايانى خواهد كرد. 
پرونده  براينكــه  تأكيــد  بــا  فرجــى 
به  راحتى  بــه  ســالمت  الكترونيــك 
تشــخيص و درمــان بيمــاران كمك 
اطالعات  احصــاء  افــزود:  مى كنــد، 
بيمــاران و مراجعــات آنها بــه مراكز 
درمانى به ســازمان بيمه ســالمت در 
شفاف شدن هزينه ها  كمك مى كند . 

وى بــا بيــان اينكه نســخه نويســى 
الكترونيك از اشتباهات دستى جلوگيرى 
مى كند، ادامه داد: جلوگيرى از مراجعات 
مكــرر، كاهش هزينه بيمــاران،  كاهش 
مصــرف كاغذ به عنوان مديريت ســبز 
از مزاياى نســخه نويســى الكترونيك 
الكترونيك  نويسى  نسخه  بنابراين  است 
به نفع حوزه سالمت است و بايد هرچه 

سريعتر انجام شود. 
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ايران و جهان

تعطيلى دوباره ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادى

 جمعــى از نمايندگان مجلــس درحال تهيــه و تدوين نامه اى 
خطاب به حجت االســالم حســن روحانى رئيس جمهور، آيت ا... 
صــادق آملى الريجانى، على الريجانى رئيــس مجلس درباره عدم 

برگزارى نشست هاى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى هستند.
نماينده مردم آمل در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى 
مال از تهيه و تدوين دومين نامه نمايندگان مجلس به ســران قوا در 
اعتراض به تعطيلى مجددا جلســات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى 

خبر داد.
به گزارش فارس، در همين زمينه، عزت ا... يوسفيان گفت: كه اكنون 

حدود 5 هفته است كه جلسات ستاد برگزار نمى شود.
وى اظهار داشــت: اين نامه در 8 بند تهيه شــده و در آن خطاب به 
ســران قوا نســبت به عدم برگزار گاه و بيگاه مســائلى مطرح شده 
است؛  همچنين در نامه از سران قوا خواسته ايم علت عدم برگزارى 

جلسات را پيگيرى كنند.
يوســفيان گفت: اگر اهتمامى براى مبارزه با مفاسد وجود دارد چرا 

بايد جلسات ستاد برگزار نشود.

دولت هيچ گاه نمى خواهد با قيمت دالر 
بازى سياسى كند

 وقتى نرخ دالر باال مى رود بيشــترين فشــار به دولت مى آيد و 
دولت هم هيچ وقت نمى خواهد در رابطه با قيمت دالر بازى سياسى 

كند.
رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشــيه جلسه هيأت دولت ، اظهار 
كرد: وقتى نرخ دالر باال مى رود بيشــترين فشار به دولت مى آيد 
و دولت هم هيچ وقــت نمى خواهد در رابطه با قيمت دالر بازى 

كند. سياسى 
بــه گزارش مهر، محمود واعظى افــزود: دولت همه تالش خود را 

مى كند تا قيمت دالر پايين بيايد.
وى گفت: ما در اين رابطه هيچ بحثى در دولت نكرده ايم.

واعظى همچنين گفت: جلسات اقتصاد مقاومتى زير نظر جهانگيرى 
منظم برگزار مى شود.

رئيــس دفتــر رئيس جمهــور تصريــح كــرد:  بــر اســاس خبرهايــى 
ــه مــن رســيده  ــان دو طــرف، ب كــه از مذاكــرات انجــام شــده مي
ــا  ــر بخــش ه ــى و ديگ ــوزه بانك ــرات در ح ــد مذاك اســت  رون
بســيار خــوب بــوده و امــروز الريجانــى بــا رئيــس جمهــور چيــن 
ديــدار دارد كــه اميدواريــم نتيجــه ايــن مذاكــرات بتوانــد شــرايط 

بهتــرى را ايجــاد كنــد.
ــرى از  ــداد ديگ ــد و تع ــيه، هن ــن، روس ــه داد: چي ــى ادام واعظ
ــه  ــراز عالق ــد اب ــكارى دارن ــورمان هم ــا كش ــه ب ــورهايى ك كش
ــا  ــط اروپايى ه ــده توس ــاد ش ــى ايج ــال مال ــا كان ــه ب ــد ك كردن
ــد. ــا اســتفاده كنن ــى اروپ ــال مال همــكارى داشــته باشــند و از كان

ــى  ــم م ــا تصمي ــردم اســت و آنه ــت دســت م ــه داد: دول وى ادام
گيرنــد و آقــاى روحانــى در كار مصمــم اســت؛ چــرا ايشــان بايــد 

اســتعفا بدهــد. وى آمــده كــه مشــكالت كشــور را حــل كنــد.
واعظــى در پايــان گفــت:از همــه مــى خواهيــم دســت بــه دســت 
ــا بتوانيــم مشــكالت كشــور را حــل كنيــم، در ايــن  هــم دهنــد ت

شــرايط چــرا بايــد اســتعفا دهيــم.

امضا كنندگان استيضاح رئيس جمهورى 
به اهداف خود نمى رسند

 امضا كنندگان طرح اســتيضاح رئيس جمهورى به اهداف خود 
نمى رســند و طرح چنين موضوعى در اين شرايط به صالح كشور 

نيست.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
برخــى نمايندگان با هدايتى يكــى از نمايندگان؛ بحث عدم كفايت 
رئيــس جمهورى را در مجلس مطرح كــرده اند؛ عمده موضوعات 
مورد ادعاى آنها، وضعيت اقتصادى كشور، نبود شفافيت و بى ثباتى 

در ارائه ارقام واطالعات درست است.
بــه گــزارش ايرنــا، محمــد محمــودى شــاه نشــين افــزود: كســانى 
كــه طــرح اســتيضاح رئيــس جمهــورى را در مجلس كليــد زده اند، 
ــرو  ــا مشــكل و روب ــا ايــن اقدامــات كشــور را بيــش از پيــش ب ب
ــورى  ــس جمه ــتيضاح رئي ــرح اس ــدگان ط ــد؛ امضــا كنن ــى كنن م
بــه اهــداف خــود نمــى رســند و طــرح چنيــن موضوعــى در ايــن 

شــرايط بــه صــالح كشــور نيســت.
وى ، تاكيد كرد: همه بايد با دولت همفكرى و همراهى كنيم؛ شــايد 
مخالفان دولت با طرح استيضاح رئيس جمهورى به دنبال اين هستند 
به مردم ثابت كنند كه انتخاب آنان راى به تداوم رياســت جمهورى 
روحانى تا 1400 اشتباه است؛ انسجام، ضرورت كنونى است و امضا 

كنندگان طرح استيضاح، انسجام را خدشه دار مى كنند.
ــترات ژى  ــاس اس ــر اس ــف ب ــزود: ظري ــين اف ــاه نش ــودى ش محم
اقتضايــى عمــل مــى كنــد؛ موفــق تريــن سياســتمداران در جهــان 
كســانى هســتند كــه ايــن اســتراتژى را در دســتور كار خــود دارنــد.

موفق ترين ديپلماسى در چهار دهه اخير
حسن هانى زاده »

 تيم ديپلماســى ايران و وزارت خارجه دولت روحانى تاكنون 
عاقالنه ترين شيوه را در عرصه بين المللى پيشه كرده است.

تصويب اف.اِى.تى.اف از ســوى مجلس و همچنين ديپلماســى 
دولت روحانى در عرصه بين المللى نشــان مى دهد كه جمهورى 
اســالم ايران در مسير كامًال صحيح و درستى در عرصه بين المللى 
گام برمى دارد و توانســته است اطمينان جامعه جهانى را نسبت به 

سياست هاى جمهورى اسالمى جلب كند.
به گــزارش ايرنا،در چهــار دهه گذشــته همــواره قدرت هاى 
اســتكبارى، البى صهيونيستى و برخى كشــورهاى مرتجع منطقه 
جريان ســازى هاى شديدى عليه ايران انجام داده اند لذا در دولت 
فعلى اقدامــات ديپلماتيك كامال موثرى بــراى خنثى كردن اين 

جريان سازى ها انجام شده است.
دســتاوردهاى پررنگ برجام در حوزه سياست خارجه و كاهش 
فشــارهاى بين المللى نســبت به فعاليت هاى هســته اى ايران و 
همچنين امضــاى اف.اِى.تى.اف و تعليق چهــار ماهه مربوط به 
تحريم هاى مالى ايران دســتاوردهاى مهمى است و نشان مى دهد 
كه جمهورى اسالمى ايران توانسته تعامل سازنده و مثبتى با جامعه 

جهانى داشته باشد.
ــى  ــت روحان ــك، دول ــه و ديپلماتي ــت خارج ــوزه سياس در ح
كامــال موفــق عمــل كــرده و توانســته اســت جبهــه اســتكبارى را 
ــاى  ــد و پيش بينى ه ــى كن ــده متالش ــران تشكيل ش ــه اي ــه علي ك

آن هــا را برهــم زنــد.
ــكا،  ــمت آمري ــازى هايى از س ــان س ــز جري ــال ني ــان ح در زم
اســرائيل و عربســتان عليــه ايــران در حــال انجــام اســت؛ بــا ايــن 
 حــال جبهــه و قدرت هايــى كــه كنــار ايــران هســتند مى تواننــد 

ــا جريان هــاى ضــد ايرانــى قــرار داشــته باشــند. در تقابــل ب
اياالت متحده مدام به دنبال قانون گريزى در جامعه بين المللى است 
و ســعى دارد با اســتفاده از هژمونى نظامى و نفوذ سياسى خود، 
كشور هايى را كه همســو با سياست هاى اين كشور نيستند، مورد 

فشار حداكثرى قرار دهد.
همكارى و همســويى ايران با برخى كشورهاى منطقه و همچنين 
چين، روســيه و هند مى تواند امنيت سياســى كاملى براى ايران 

تعريف كند.
به همين دليل در ارزيابى كلى از سياست هاى دولت روحانى اين 
دولت در چهار دهه گذشــته در مقايسه با ساير دولت ها، عملكرد 

كامال موفقيت آميزى در عرصه بين المللى داشته است.
به لحاظ انشــايى و شــفاهى موضع گيرى اتحاديه اروپا نسبت 
به ايــران تاكنون همگام بــا ايران و در تقابل با سياســت هاى 
دونالد ترامپ بوده اســت. هرچند ترامپ از برجام خارج شده 
اما اتحاديه اروپا نشــان داده اســت در آينده قصد همكارى با 
ايــران را در حوزه هاى تبادل تجارى، مالى و سياســى دارد و 
بــه همين دليل به نظر مى رســد اتحاديه اروپا در آينده گام هاى 
شــفاف تر و مصداقى ترى از خود نشان دهد و به جهانيان ثابت 
كنــد كه در قبال شــفافيت ايران و همــكارى صادقانه ايران با 
جامعه جهانــى اتحاديه اروپا مى تواند اطمينــان ايران را براى 

همكارى دوجانبه را جلب كند.
پيوستن ايران به اف.اِى.تى.اف يك روند كامال پيچيده و چندجانبه 
دارد كــه مى تــوان به آن نگاه مثبت و منفى داشــت امــا بايد به 
جنبه هاى مثبت آن پرداخت كه بيش از سويه هاى منفى آن است.

با پيوستن ايران به اف.اِى.تى.اف مى توان بهانه را از دست دشمنان 
ايران خارج كرد.

با نشــان دادن تعهــدات ايران بــه قوانين و اصــول بين المللى 
دشمن تراشى هاى مخالفان ايران نقش بر آب مى شود و كشورهاى 

مختلف بايد تعهدات مالى خود نسبت به كشور ما پايبند باشند.
تيم ديپلماســى ايــران و وزارت خارجه دولــت روحانى تاكنون 

عاقالنه ترين شيوه را در عرصه بين المللى پيشه كرده است.
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ايران و چين با شرايط تازه اى روبرو هستند
ــى  ــار م ــت و انتظ ــم اس ــيار مه ــه بس ــران را در منطق ــش اي  نق
ــبرد حــل  ــراى پيش ــرى ب ــازنده ت ــاى س ــم گام ه ــاز ه ــران ب رود ته

ــردارد. ــايل ب مس
خبرگــزارى رســمى چيــن بــا اشــاره بــه ديــدار وانــگ يــى وزيــر خارجــه 
چيــن بــا محمــد جــواد ظريــف همتــاى ايرانــى خــود در پكــن نوشــت: دو 

كشــور بــا شــرايط و تحــوالت تــازه اى روبــرو هســتند.
بــه گــزارش ايرنــا شــينهوا گــزارش كــرد: وزيــر خارجــه چيــن در ديــدار بــا 
ــرو  ــا وضعيــت جديــدى روب ــران ب ظريــف تاكيــد كــرده اســت چيــن و اي
ــرو  ــادى روب ــا تحــوالت زي ــم ب ــان ه ــه و جه ــتند و اوضــاع خاورميان هس

شــده اســت.
خبرگزارى چين افزود: ايران به مشاركت باچين ارزش مى دهد .

جدول معافيت هاى مالياتى دستگاه ها 
در بودجه ثبت مى شود

 نمايندگان مجلس مقرر كردند به منظور افزايش شــفافيت و پاســخگويى 
دولت، ســازمان برنامــه و بودجه، جدول معافيت هاى مالياتــى را در جداول 
پيوست بودجه هاى ســنواتى ثبت كند.به گزارش مهر، در جلسه علنى ديروز 
مجلس شوراى اسالمى و در جريان بررسى اليحه بودجه 98 در راستاى افزايش 
شــفافيت، دولت موظف شد جدول معافيت هاى مالياتى را در جداول بودجه 
پيوست بودجه هاى سنواتى ثبت كند.بر اساس بند (ج) تبصره 6 اليحه بودجه، 
دســتگاه هاى اجرائى موظف شــدند معافيت ها و تخفيفات مالياتى و گمركى 

قانونى را به صورت جمعى خرجى در حسابهاى مربوط به خود ثبت كنند.
عملكــرد معافيت ها و تخفيفات گمركى به عنــوان ماليات بر واردات وصولى 

گمرك جمهورى اسالمى ايران محسوب خواهد شد.

ضرورت تقويت بودجه دفاعى
 نيروهاى سپاه پاسداران در تامين امنيت و حل مشكالت نقاط محروم نگاه 

قومى و قبيله اى ندارند و دفاع از كشور را وظيفه شرعى خود مى دانند.
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس گفت: همه ديديم كه پاسداران شهيد 
سيســتان و بلوچستان از اصفهان به اين شهر رفته بودند و اين مسئله حاكى از 
آن اســت كه بــراى آنان ديد قومى و قبيله اى وجود نــدارد و دفاع از ايران و 

كشورهاى مردم منطقه را وظيفه شرعى خود مى دانند.
به گزارش مهر، محمدجواد ابطحى گفت: ســپاه در تامين امنيت كشــور نگاه 

كالن دارد.
وى خاطرنشــان كرد: امنيت مقوله مهمى است كه همه بايد به آن توجه كنيم و 
نبايد با كاهش بودجه دفاعى به دســت خودمان بنيه دفاعى كشور را تضعيف 

كنيم.

 وزرا و مسئوالن دستگاه هاى اجرايى بر 
مبناى مسئوليت هاى خود بايد برنامه هايشان 
را براى دهه پيش رو بر مبناى فرمايشــات 

مقام معظم رهبرى، تنظيم كنند.
رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت گفت: 
مهندسين، مسئوالن و كارگزاران به معناى 
واقعــى كلمه جواب قاطعى به آمريكايى ها 
دادند و افتتاح 3 طرح مهم در يك اســتان 
موجب ارتقاء جايگاه ايران در سطح جهان 
و نمادى از توانمندى و پيشرفت ملت ايران 
است كه در برابر چشــم جهانيان ظهور و 

بروز پيدا كرد.
حجت االسالم حسن روحانى افزود: امروز 
بيش از 120 ميليــون ليتر در روز بنزين و 
گازوئيل با اســتاندارد يــورو 4 و يورو 5

تحويل مردم داده مى شود كه اين يك قدم 
بســيار بزرگ در زمينه حفظ محيط زيست 

است.
وى خاطر نشان كرد: اين از افتخارات دولت 
يازدهم و دوازدهم اســت كه در 5 ســال 
گذشته توليد بنزين به 2 برابر افزايش يافته و 
از 52 ميليون ليتر تا پايان امسال توليد بنزين 
كشور بيش از 100 ميليون ليتر خواهد بود و 
اين توانمندى دولت را در شرايط تحريم و 

اعمال فشارها نشان مى دهد.
به گــزارش مهــر رئيس جمهــور افزود: 
اينكه امروز قادر هســتيم كشتى، ناوچه و 
زيردريايى را ساخته و تحويل دهيم، نشان 
از تحول گسترده در اين صنعت است كما 
اينكه صنايــع دريايى در جنوب كشــور، 
مى تواند تحوالت بسيار خوبى در راستاى 

افزايش اشتغال و توليد بوجود بياورد.
روحانى گفــت: امروز ميان ايران و آمريكا 
يك زورآزمايى حداكثرى اســت به معناى 
آنكه امروز آنها از حداكثر توانشــان عليه 
ملت ايران استفاده مى كنند و ملت ايران هم 
از حداكثــر اراده، اميد و اعتمادش در برابر 
آنها اســتفاده مى كند و اين شرايط كمتر در 

گذشته بوده است.
وى تأكيد كرد: هيچ ترديدى به پيروزى اراده 

ملت بزرگ ايران در برابر آمريكا نداريم.
رئيــس جمهور ادامــه داد: آمريكايى ها در 
مقام عمل همه توان خود را بكار گرفتند كه 

در اين نشست كشــورها را براى مخالفت 
با برجام بــا خود همراه كننــد، اما تمامى 
14 عضو ديگر شــوراى امنيــت با آمريكا 
مخالفت كرده و باعث شــدند، شكســت 
مفتضحانه سياسى براى آمريكا در شوراى 

امنيت سازمان ملل بوجود بيايد.
روحانى  گفت: آنهــا ابتدا به وضوح اعالم 
كردند كه اين اجالس عليه ايران اســت و 
حتى در بيانيه ابتدايى خود موضوع ايران را 
مطرح كرده بودند اما زمانى كه با مخالفت 
همه كشورها مواجه شــدند، ناچار شدند 
موضوع را تغييــر داده و بگوينــد درباره 

خاورميانه است.
وى افزود: آنها قاطعانه پاســخ دادند كه در 
برجــام خواهند ماند و در عين حال رئيس 
مجمع نمايندگان آمريــكا هم اقدام رئيس 
جمهور اين كشور در خروج يك جانبه از 

برجام را اشتباه عنوان كرده است.
رئيس جمهور خاطر نشــان كرد: ملت هاى 
مســلمان منطقه ايــن اقدام را بــه عنوان 
يك مضحكه ديدنــد و حيثيت آنها، پيش 

ملت هاى خودشان رفت.
روحانى افــزود: در تاريخ ملــت ايران و 
حكومــت آمريــكا كم نظير اســت كه در 

دادگاهى بين المللــى هنگامى كه ايران در 
برابر آمريكا قرار دارد بتوانيم در طول چند 

ماه 3 بار به پيروزى دست پيدا كنيم.
وى تأكيــد كرد: دولت، ملت و قواى ديگر 
در كنار هــم بوده و اتحــاد و وحدت ما 
مى تواند در برابر فشار آنها ما را به موفقيت 

رسانده و پيروز ميدان باشيم.
رئيس جمهور گفت: اصل تعامل با كشورها 
براى ما حائز اهميت بوده و در اين راســتا 
با كشــورهاى دوســت خود در منطقه و 
ســاير نقاط جهان از جمله اروپا همكارى 

مى كنيم.
روحانــى افزود: ما آماده همكارى و تعامل 
با دنيا هستيم اما كشــورهايى كه با ما كار 
مى كنند بايد كامًال حواسشان جمع باشد كه 
به دنبال زياده خواهى نباشند؛ چرا كه ملت 
ايران بر اصول خود ايستاده و مسايل مهمى 
كه در راســتاى منافع ملى بشــمار مى رود 
مورد توجــه آنان بــوده و زياده خواهى ها 

هرگز مورد پسندشان نيست.
وى افزود: رهبر معظم انقالب در اين بيانيه، 
اميد و نگاه خوشــبيانه اى نســبت به آينده 
كشور و انقالب داشــتند و اين موضوعى 
كليدى اســت كه اگر همه نسبت به آينده 

كشور و انقالب با اميدوارى و خوش بينى 
بنگريــم و مشــكالت را بــزرگ نكرده و 
نســبت به ملت بيش از پيش اعتماد داشته 
باشــيم، مى توانيم به نكات مد نظر رهبرى 

دست پيدا كنيم.
رئيــس جمهــور خاطــر نشــان كــرد: 
انقالب اســالمى بايد در ادامــه راه خود 
انعطاف پذيرى الزم را داشــته باشد، چرا كه 
اين پويايى و انعطاف پذيرى يكى از نكاتى 
است كه همگان وظيفه داريم نسبت به آن 

اقدامات الزم را انجام دهيم.
روحانى خاطر نشــان كرد: امروز جناح ها 
و احــزاب در برابر اين بيان رهبرى وظيفه 
ســنگينى بردوش دارند، بويژه در ماه هايى 
كه به انتخابات منتهى مى شــود، بايد توجه 
بيشترى داشــته باشيم و بتوانيم آن مسيرى 

كه هدف انقالب بود را دنبال كنيم.
رئيس جمهور تأكيد كــرد: به ملت بزرگ 
ايــران اطمينان مى دهم كــه دولت با همه 
توان و عزم خود به دنبال حل مشــكالت 
اجتماعــى و اقتصادى كشــور اســت و 
بى ترديــد با عزم دولت، ملت و ســاير قوا 
قادر خواهيم بود از اين مرحله حساس نيز 

عبور كنيم.

 FATF عضويت در
سودى براى كشور 
ندارد
FATF تحريم هــاى ثانويه فراتر از 

است و با تصويب آن، صرفاً بايد تعهدات 
جديدى دهيم اما هيچ سودى براى كشور 

ندارد.
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس گفت: 
حال كــه برجام را مجلــس تصويب و 
شــوراى نگهبان و مجمع هم تائيد كردند 
و اجرا شــد اما هيچ ســودى براى ملت 
ايران نداشت، چه كسى پاسخگو است؟ 
آيــا آقاى واعظــى، روحانــى يا ظريف 
پاســخگوى عدم تحقق وعده هايشــان 

درباره برجام هستند؟
بــه گزارش مهر،ســيد حســين نقوى 
افزود: آقايان مردم را مى ترســانند كه 
ايران در صــورت عدم تصويب لوايح 
FATF ليســت  بلــك  در   FATF

مى رود كه ســوال ما از آنان اين است 
كه حاال كه در بلك ليست نيستيم، چه 

ما داشته است؟ سودى براى 
وى تاكيد كرد: بهتر اســت مــا واقع گرا 
باشيم و توجه داشته باشيم كه تحريم هاى 
FATFT ،CFT و پالرمو  ثانويه فراتر از
اســت و با عضويت ايران در FATF به 
جز آنكه مجموعــه اى از تعهدات ديگر 
بدهيم، هيچ سود ديگرى براى كشورمان 

ندارد.
نقوى حســينى تصريح كرد: البته دولت 
FATF حق دارد كه براى تصويب لوايح
تالش كنــد، چرا كه همــه دارايى آقاى 
روحانى بهبود مناسبات بين المللى است 
كه نتوانسته آن را هم محقق كند و در اين 
6 سال جز خراب كردن، هيچ كارى نكرده 
است و تنها جايى كه مى تواند مانور دهد، 
بهبــود روابط بين المللى اســت كه اين 
موضوع هم در حال به فنا رفتن اســت و 

تالش مى كند كه آن را حفظ كند.
وى اظهارداشت: اين مسئله حاكى از فرار 
رئيــس جمهور از پاســخگويى و از زير 
بار مسئوليت اســت و وى بايد در همه 
جلسات حضور پيدا كرده و استدالل هاى 

خود را مطرح كند.

ممنوعيت قانونى 
دخالت بسيج و 
نيروهاى مسلح در 
انتخابات

 اليحــه جامع انتخابات ســعى كرده 
است به مناقشه هميشگى بر سر دخالت 
نيروهاى مســلح در انتخابات پايان دهد. 
در صورت تصويب نهايــى اين اليحه، 
بسيج و نيروهاى مسلح از هرگونه دخالت 

در امور اجرايى و نظارت منع شده اند.
اكنون ماده 40 قانــون مجازات جرايم 
يا  شــركت  مداخله،  مســلح  نيروهاى 
فعاليــت كاركنان نيروهاى مســلح در 
دســته بندى ها، مناقشــه هاى سياسى و 
تبليغــات انتخاباتــى را ممنوع كرده و 
آن را جرم تلقى مى كند. ماده 29 قانون 
ارتش جمهورى اسالمى ايران، ماده 16
قانون استخدامى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى، ماده 16 قانون استخدام نيروى 
انتظامى جمهورى اسالمى ايران و ماده 
47 اساســنامه سپاه پاسداران نيز بر اين 

ممنوعيت تأكيد مى كنند.
به گزارش ايرنا،با اين حال، در بســيارى 
انتخابــات گروه ها و افــرادى بودند كه 
از دخالــت نظاميــان در انتخابات گاليه 
داشــتند. دولت دوازدهم براى پايان دادن 
به اين ماجرا در اليحــه جامع انتخابات 

ماده  اى ارائه داده است.
ماده 18 اليحه جامعــه انتخابات تأكيد 
حق  انتظامى  و  نظامــى  نيروهاى  دارد: 
دخالــت در امــور اجرايــى و نظارت 
انتخابات را ندارند و استفاده از كاركنان 
نيروهاى مســلح اعم از ارتش، ســپاه، 
نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران، 
سازمان بســيج و همچنين دستگاه  هاى 
در  عضويت  امنيتى  بــراى  و  اطالعاتى  
هيأت  هاى اجرايى، نظارت و بازرســى 

شعب اخذ رأى ممنوع است.
تبصره اين ماده همچنين كاركنانى را كه 
در رده  هاى مقاومت و ســازمان بسيج در 
يكى از وضعيت هاى اســتخدامى پايور، 
اعم از رسمى، پيمانى و قراردادى و كليه 
عناوين مشــابه قرار دارند، مشمول اين 

ماده دانسته است.

 وضعيــت داخلى و خارجى كشــور 
طورى نيســت كه ما بخواهيم درباره اين 
مسائل صحبت كنيم. االن همه نيروها بايد 
به كمك دولــت بيايند؛ نه اينكه دولت را 

تضعيف كنند. 
شــوراى  مجلس  اميد  فراكســيون  عضو 
اســالمى گفت: كسانى كه طرح استيضاح 
رئيس جمهــورى را امضا كردند يك عده 

محــدودى هســتند كه حتــى همفكران 
آنها هم در ايــن موضوع با آنان همراهى 
نكردند، چه برســد به ساير نمايندگان و 

اصالح طلبان.
ــى  ــا بادامچ ــزارش ايرنا،محمدرض ــه گ ب
ــاى  ــتيضاح  آق ــان اس ــرد: موافق ــار ك اظه
و  هســتند  نفــر   13 همــان  روحانــى 
هميشــه در موضوعــات مختلفــى كــه در 

ــال هياهــو  مجلــس مطــرح مى  شــود دنب
و  شــرايط  در  مــا  االن  تنش انــد.  و 
ــورى  ــه رئيس جمه ــتيم ك ــى نيس موقعيت
را اســتيضاح كنيــم. حتــى همفكــران ايــن 
13 نفــر هــم معتقدنــد در شــرايط فعلــى 
ــد  ــى مانن ــاره موضوع ــد درب كشــور نباي
صحبــت  رئيس جمهــورى  اســتيضاح 

ــرد. ك

وى گفــت: مــن از مواضع دوســتان در 
فراكســيون اميد اطالع دارم و با اطمينان 
مى گويم هيچ كــس در بين اصالح طلبان 
مجلــس بــه اســتيضاح رئيس جمهورى 
عالقــه اى نــدارد. ممكن اســت برخى 
انتقاداتى داشته باشند كه طبيعى است، اما 
هيچ كس در اين شرايط حاضر به همراهى 

با اين گروه از اصولگرايان نيست.

اصالح طلبان با استيضاح رئيس جمهورى مخالفند

استانى شدن انتخابات به پويايى احزاب 
در كشور منجر مى شود

 با اســتانى شدن انتخابات يك قدم به حزبى شدن نزديكتر مى 
شويم و اجرايى شدن اين طرح، پويايى احزاب را به دنبال دارد.

نايب رئيس كميســيون صنايع و معادن مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: استانى شدن انتخابات محاسن و معايبى دارد و در اين ميان 
نكته اصلى مخالفان اين است كه با اجرايى شدن اين طرح حضور 
نمايندگان مجلس براى بازديد و سركشى از نقاط محروم به مراتب 

كاهش مى يابد.
به گزارش ايرنــا، فريدون احمدى افزود:امــا نقطه مقابل ديدگاه 
مخالفان طرح اين اســت كه با اســتانى شــدن انتخابات، جايگاه 
مجلــس و نمايندگان، يك پله ارتقا مى يابد و بطور طبيعى ممكن 
اســت افرادى در حوزه ها و مناطق مختلف كشــور فعاليت كرده 
باشند و اينكه بخواهند از حوزه انتخابيه محل زندگى خود شركت 

كنند، امرى دشوار است.
وى ادامه داد: اگر انتخابات متمركز و اســتانى باشــد يك گروه از 
نماينــدگان مى توانند با يك تقســيم كارى حوزه انتخابيه خود را 

پوشش دهند.
احمدى افزود: با اجراى اين طرح افرادى دورهم جمع مى شوند، 
ليست متحد و تركيب خوب و هماهنگى را براى فعاليت هاى بهتر 

و تخصصى تر ارائه مى دهند.
وى خاطرنشان كرد: افرادى كه مسئول ليست و يا تشكل ها هستند 
مالك انتخاب ها را با توجه به پراكندگى جغرافيايى، تقسيم كار بر 

مبناى تخصص و تجارب لحاظ مى كنند.

برنامه هاى دولت براساس 
دستور رهبر انقالب تنظيم مي شود
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■ دوبيتي:
ز بوى زلف تو مفتونم اى گل                                    ز رنگ روى تو دلخونم اى گل
من عاشق ز عشقت بيقرارم                             تو چون ليلى و من مجنونم اى گل

كودكان چگونه بر روند سفر اثر مى  گذارند؟
 گردشــگرى كودك نوعى از گردشــگرى است كه نيازهاى گروه 

ذى نفع ناهمگن بين سنين 3 تا 13 سال را هدف قرار مى دهد. 
كودكان در اين گروه ســنى بازديدكنندگان باارزشــى هستند كه در 
شــاخص هايى كه گردشــگرى مى  تواند ارائه دهــد، دانش خود را 

گسترش مى دهند.
 آنهــا همچنيــن مهارت خــود، به ويــژه مهارت هــاى اجتماعى و 
فرهنگى شــان را پرورش مى دهند، تجاربشــان را گسترش مى دهند، 
با گروه هاى همسالشــان ارتبــاط برقرار مى كنند و ســهم اقتصادى 

قابل توجهى را براى مكانى كه بازديد كرده اند، فراهم مى كنند.
فليپ كاتلر (اســتاد مطــرح بازاريابى) در كتاب آخــر خود با عنوان 
حركت از بازاريابى ســنتى به بازاريابى ديجيتال عنوان مى كند كه سه 
بخش كودكان، زنان و شــهروندان بومى از مهم ترين و پرســودترين 
بازارهاى عصر ديجيتال هستند كه حاضرند براى محصول و خدمات 
مورد انتظار خــود راحت و بدون دغدغه پول خــرج كنند، به همين 
خاطر ســرمايه گذارى در بازار كودك از اهميت بســزايى برخوردار 
است. به نظر مى رســد آژانس ها و كسب و كارهاى حوزه گردشگرى 
بهتر اســت براى اين بخش بازار و اســتفاده از پتانســيل هاى حوزه 

گردشگرى آمادگى الزم را داشته باشند. 
گردشگرى كودك به دليل ويژگى هاى ذاتى كه در نوع مخاطب و بازار 
هدفى كه دارد به يكى از بازارهاى ســودآورى و پر رونق تبديل شده 
اســت؛ چراكه در عصر حاضر كودكان سهم بااليى از مصرف سرانه 
درآمــد خانوار را به خود اختصاص مى دهند و از طرف ديگر به دليل 
تاثيرى كه بر نظر والدين دارند در انتخاب مقصد ســفر نيز نقش مهم 

و بسزايى دارند.
 امروزه بيشــتر فعاليت ها و انتخاب هاى خانواده ها، كودك محور است 
و والدين مقاصد گردشــگرى خود را بر اســاس امكانات تفريحى و 
سرگرمى مناسب براى كودكانشــان انتخاب مى كنند لذا ورود به اين 
بازار با رعايت اصول و موازين اين نوع گردشگرى تصميمى اثربخش 

و عقاليى است.
از طرف ديگر، گردشــگرى كودك به دليل نوپايــى در بازار ايران و 
 (blue ocean strategy) فقــدان رقيبان زياد به اقيانوس آبــى
مشــهور اســت و كســب ســهم بازار در اين اقيانوس با دردسر و 

هزينه هاى كمترى همراه است. 
با اين همه، گردشــگرى كودك در ايران با مشــكالتى رو به رو است. 
برخى از تفاوت ها در آموزش، مبتنى بر اجتماع اســت و اين به نوبه 
خود براى ارتقاى گردشگرى آموزشــى كودكان يك مشكل به شمار 

مى رود.
 از ديگر مشــكالت در اجراى گردشــگرى كودك مى توان به منابع 
مالى محدود، حمايت هاى مالى محدود، نبودن منابع انســانى باتجربه 
و ماهر براى تســهيل ارائه خدمات آموزشــى، عدم آگاهى نسبت به 
اهميت ســفر و تاثيرات مثبت آن بر كودكان اشاره كرد. لذا با استفاده 
از اختصاص منابع مالى كافى، حمايت از مواد آموزشــى و تكنيكى، 
متخصصان حرفه اى گردشگرى و به طور كلى آگاهى مردم از اهميت 
ســفر، مى توان آموزش مناســب كودكان كه براى خلق يك شهروند 
متعهد و آينده يك ملت مفيد اســت را از طريق گردشــگرى كودك 

تضمين كرد.
ســفرهاى كودكان مى تواند از طريق مــدارس، خانواده ها و يا همراه 
با گروه همســاالن برگزار شود. كودكان 14-8 ســال مى توانند تاثير 
بسزايى روى والدينشــان بگذارند؛ چه در انتخاب مقصد و چه براى 

فعاليت هايى كه در مقصد انجام مى دهند.
 افراد جــوان، گروه هدف مناســبى براى بازاريابى مقصد به شــمار 
مى روند؛ چراكه مشــتريان اكنون و آينده هســتند و همين طور روى 
بزرگســاالن نيز مى توانند تاثيرگذار باشــند؛ در حالى كه سازمان هاى 
مديريت مقصد اغلب مشتريان و گردشگران جوان را ناديده مى گيرند.

3 اثر تاريخى شهر مريانج براى 
ثبت در فهرست آثار ملى معرفى 

مى شوند
 مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دستى استان همدان از پيگيرى معرفى 3 اثر تاريخى 
شــهر مريانج براى ثبت در فهرست آثار ملى كشور 
خبر داد. به گزارش مهر، على مالمير در بازديد از اثار 
تاريخى شــهر مريانج كه با همراهى شهردار مريانج 
انجام شد، گفت: نخستين بنايى كه شهردارى مريانج 
به دنبال حفــظ و احياى آن بــوده خانه اى قديمى 
است كه با توجه به نماى آجرى و البته قديمى خود 
مى تواند گوياى معمارى زيباى منازل شــهر مريانج 
در دوره قاجاريه باشد. مالمير با بيان اينكه اين خانه 
قديمى با توجه به موقعيت خوب و البته حفظ بافت 
قديمى  مى تواند يك مكان مناســب براى توســعه 
صنعت بوم گردى يا ايجاد يك موزه مردم شناســى 
باشد، گفت: اين بنا توسط شهردارى مريانج تملك 

شده است.
وى با بيان اينكه با توجه به پيشنهاد شهردار مريانج 
و نظر مثبت ميراث فرهنگى، اين اثر براى بررســى 
بيشتر به كارشناسان اين اداره كل سپرده خواهد شد 
تا پــس از تأييد در انتظار فهرســت آثار ملى و در 
نهايت مرمت بنا قرار گيرد، گفت: پل تاريخى «كرپى 
ســليمانى» واقع بر رودخانه ماووشان رود نيز كه در 
گذشته اتصال دهنده راه قديمى باختران (كرمانشاه) 
بوده و بر اســاس اسناد موجود قبل از جنگ جهانى 
اول براى تردد روى اين روخانه بنا شــده براى قرار 

گرفتن در فهرست آثار ملى معرفى مى شود.
وى با بيان اينكه ضلع جنوبى پل بر اثر ســيالب ها 
در حال از بين رفتن اســت اما نماى شمالى اين پل 
همچنان بافت قديمى خودش ار حفظ كرده اســت، 
گفت: با نظر مديركل ميراث فرهنگى استان، اين پل 
بعد از ثبت ملى، مورد بازســازى و عمليات مقاوم 

سازى قرار خواهد گرفت.
مالمير در بازديد از آسياب خرابه هاى شهر مريانج 
نيز با بيان اينكه اين اثر قديمى به منظور بررســى 
بيشــتر به كارشناســان اداره كل ميراث فرهنگى 
اســتان سپرده مى شود تا نوع سازه اوليه و قدمت 
آن مــورد بررســى و تحقيق قرار گيــرد، گفت: 
بوســتان الوند مريانــج، كه به نوعــى بام همدان 
نيز اســت مى تواند با توجه به موقعيت ممتاز، راه 
دسترســى منحصربه فرد، قرار گرفتن در مســير 
گردشــگرى حيدره به امامزاده محسن به يكى از 

بزرگترين تفرجگاه هاى استان تبديل شود.
گفتنى است؛ اين طرح هم اكنون در موقعيت انتخاب 
سرمايه گذار قرار دارد و شهردارى مريانج قصد دارد 
با همكارى ميراث فرهنگى و گردشــگرى اســتان، 
اســتارت بزرگترين مجتمع تفريحى استان همدان 

را بزند.

همايش «انقالب به روايت هنر» 
در همدان برگزار شد

 همايش «انقالب به روايت هنر» و مراسم تجليل 
از هنرمندان ديروز و امروز انقالب به همت دبيرخانه 
كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد همدان در دفتر 
نماينده ولى فقيه در اســتان برگزار شد . سرپرست 
دبيرخانه كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان 
در اين همايش گفت:بخش عمده اى از فعاليت هاى 
كانونها بهره بــردارى از ابزار هنر به منظور معرفى و 
تبييــن مفاهيم دينى و انقالبــى و ترويج آن در بين 

نسل جوان است.
حميدرضــا ناهيدى فرد افــزود: كانون هاى فرهنگى 
و هنرى مســاجد در زمينه هاى مختلف فرهنگى و 
هنرى از جمله سرود، خوشنويسى، هنرهاى نمايشى 
و ... فعاليــت مى كنند. وى  در ادامــه به بيانيه  گام 
دوم انقالب اشــاره كرد و گفت: اين بيانيه به تبيين 
دستاوردهاى شــگرف چهار دهه  گذشته پرداخته و 
رهبر معظــم انقالب توصيه هايى اساســى به منظور 
جهاد بزرگ براى ســاختن ايران اسالمى بزرگ ارائه 
فرموده اند. در ادامه اين برنامه هفت نفر از هنرمندان 

ديروز و امروز انقالب اسالمى  تجليل شدند.

پيگيرى براى دستگيرى عامل حمله 
«كفتار سايبرى» به كسب و كارها

 مديركل حقوقى ســازمان فناورى اطالعات ايران از پيگيرى براى 
دســتگيرى عامل حمالت سايبرى به كســب و كارها و رسانه هاى 
كشور با همكارى معاونت فضاى مجازى دادستانى كل كشور خبر داد. 
به گزارش مهر، به تازگى فرد يا گروهى از مجرمان ســايبرى با هدف 
قراردادن ســرور برخى كسب وكارها و رسانه هاى آنالين كشور، در 
پى باج خواهــى از آنها برآمده اند. گفته مى شــود عامل اين حمله 
سايبرى كه از نوع DDOS (ديداس) است منشا داخلى دارد و با نام 
«كفتار سايبرى» شناخته مى شود و از كسب وكارها تقاضاى بيت كوين 
كرده است.«ديداس» از رايج ترين حمله هاى سايبرى است كه سرورها 

را مورد هدف قرار مى دهد. 

صادرات دستگاه پوشش دهى نانويى 
قطعات صنعتى به چين

 محققان شــركت دانش بنيان موفق به توليد دستگاه پوشش دهى 
قطعات صنعتى شدند كه تاكنون به چين صادر شده است.به گزارش مهر، 
محمدجواد مصيبى مدير واحد تحقيق و توسعه يك شركت دانش بنيان 
مستقر در شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان در برنامه بازديد خبرنگاران 
از اين شركت خاطرنشان كرد: در اين شركت خدمات پوشش هاى نانو 
و نانو كامپوزيت ارائه مى شود. به گفته وى، در اين روش قطعات داخل 
محفظه اى قرار داده مى شود و پس از بسته شدن درب محفظه فرآيند 
پوشش دهى قطعات آغاز مى شود. مصيبى افزود: فعاليت اين شركت 
در ابتدا به صورت خدمات اليه نشانى بوده است، ولى موفق شديم كه 

دستگاه را طراحى كنيم و دانش فنى آن را به دست آوريم. 

دستكارى دى ان اى براى پاك كردن خاطرات 
تلخ از مغز

 يك بررسى جديد در دانشــگاه كوئينزلند استراليا نشان مى دهد 
دســتكارى دى ان اى انسان براى پاك كردن خاطرات ناراحت كننده 
و ترسناك از مغز ممكن است.به گزارش نيواطلس، پژوهشگران اين 
دانشگاه مسير شيميايى مورد نياز براى دستكارى به منظور پاك كردن 
خاطرات ناراحت كننده از مغز را شناسايى كرده اند. اين كشف از آن 
جهت اهميت دارد كه راه را براى درمان برخى بيمارى هاى مرتبط با 
ترس و نيز اختالالت ناشى از اضطراب هموار مى كند. اگر چه ترس 
از برخى خطرات براى تداوم حيات انسان و زنده ماندن وى ضرورى 
اســت، اما ترس بيش از حد و انبار شدن خاطرات نامطلوب ناشى از 

ترس مى تواند به سالمت روح و روان افراد لطمه بزند.

هدست واقعيت مجازى با وضوح چشمان 
انسان ابداع شد

 يك استارت آپ فنالندى هدســت واقعيت مجازى ساخته و ادعا 
مى كند وضوح آن با چشمان انسان برابرى مى كند. اين هدست مجهز به 
فناورى رديابى حركات چشم است.به گزارش ديلى ميل، يك استارت آپ 
فنالندى هدست واقعيت مجازى با وضوحى بسيار باال ابداع كرده است. 
اين شركت ادعا مى كند وضوح اين هدست با چشمان انسان برابرى مى 
كند. شركت Varjo اين هدســت را ابداع كرده كه VR-1 نام دارد. به 
گفته توليد كننده ،هدست واقعيت مجازى مذكور با برچسب قيمتى 5995 
دالر ، عالوه بر صنايع هوافضا و خودروســازى در بخش هاى معمارى، 
مهندسى و ساخت و ساز نيز كاربرد دارد. هدست VR-1 فقط 1.3 پوند 

وزن دارد و مجهز به فناورى رديابى حركات چشم است. 

عدم استقبال خودروسازان از مقاوم سازى 
نانويى محققان ايرانى

 مدير عامل يك شركت دانش بنيان گفت: شركت هاى خودروساز 
ايرانى از قطعاتى كه با دســتگاه ايرانى مقاوم مى شوند، استقبال نمى 
كنند. به گزارش مهر، حســن جهدى مديرعامل شركت دانش بنيان 
توليد كننده دستگاه اليه نشانى براى مقاوم به سايش قطعات مختلف 
كاربــردى در صنعت در جمــع خبرنگاران گفت: ما موفق شــديم 
دســتگاهى را به توليد برســانيم كه مى تواند با فناورى نانو قطعات 

صنعتى را مقاوم به سايش و خوردگى كند.
وى افزود: اين دســتگاه در صنايع مختلفى همچون قطعات صنعتى 
تحت ســايش و خوردگى، انواع ابزار برشــى، انواع قالبها،  قطعات 

تزيينى و دكوراسيون قابل كاربرد است.

سينـما

■ قد  س......... .قانون مورفي- ماموريت غيرممكن 
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مريم مقدم »
 قطــار همدان به تهران 20 اســفند مــاه از راه 

مى رسد.
معاون گردشــگرى همدان با اعالم اين خبر گفت:  
قطار تهــران - همدان با محوريــت تحول حوزه 
گردشــگرى راه خواهد افتاد. وى گفت : اين قطار 
در مســير همدان به تهــران بالعكس با هزينه بليط 
36 هــزار تومان و هر روز دوبــار تردد به حركت 
خواهد درآمد . همچنين در مســير ريل باس قطار 
گردشــگرى همدان با كوپــه و صندلى هاى ويژه 
گردشــگران تهرانى را به همــدان هدايت خواهد 

كرد .
على خاكسار گفت :  طرح احداث راه آهن همدان 
- تهران در سفر پر خير و بركت رهبرمعظم انقالب 

در سال 83 به همدان مصوب شد. 
وى افزود :  راه آهن همدان - تهران به طول 267

كيلومتر است كه در مسير خود از شهرهاي تهران، 
رباط كريم، ســاوه، فامنين و همدان عبور مي كند. 
خط ريلي همدان - تهــران داراي 35 پل به طول 
يك هزار و 640 متر اســت و اين مســير ريلي به 
صورت يك خطه با سرعت 160 كيلومتر بر ساعت 
براي مســافربري و 120 كيلومتر بر ســاعت براي 

قطار باري طراحي شده است.
خاكســار همچنين گفت : مبني بر ترويج سفرهاي 
داخلي و بــا توجه به هزينه هاي باالي ســفرهاي 
خارجى تورهاى تلفيقى در غرب كشــور با هدف 
ترويج ايرانگردى با مســير ريلــى طراحى و ارائه 

خواهد شد. 
معاون گردشــگرى همدان با اعالم اين خبر گفت:  
در راســتاي ترويــج ايرانگردي برنامــه اي براي 
اســتان هاي غربي و شمال غربي در قالب كارگروه 
تورهــاي تلفيقي تعريف شــده به اجــرا خواهد 

درآمــد در اين زمينه در روزهاى اخير جلســه اى 
با تورگردانان تهران برگزار خواهد شد تا در پكيج 
هايى سفر به همدان با قطار گردشگرى جا بگيرد .

على خاكســار گفت :  ايــن برنامه مي تواند ضمن 
ترويج فرهنگ ســفرهاي داخلــي موجب تعريف 
مسير مشخصي در مناطق غربي ايران باشد. بر اين 
اســاس به تدريج مسير سفرهاي گروهي در غالب 
تورهاي مشــاركتي در غرب كشور تعريف و اجرا 

خواهد شد.
وى گفت : اين تورها همچنين قرار است از طريق 
تور اپراتورهاي عمده در كشور طراحي، تبليغ و به 
فروش برسد بر اين اســاس انتظار ميرود ايرانى ها 
از اين پس هدف ســفرهاى خود را از اســتانهاى 

تكــرارى تغيير دهند و مقاصــد پرجاذبه در غرب 
كشور مقصد سفر ميشود.

 معاون گردشــگرى همدان گفت:  اجراي تورهاي 
تلفيقي موجــب هم افزايي فعاالن گردشــگري با 
هدف ترويج ســفرهاي ايراني و كسب درآمد در 

مناطق غربي كشور خواهد شد.
وى همچنين افزود: در راســتاي دســتيابي به اين 
اهــداف در روزهــاي اخير جلســات متعددي با 
حضور معاونان گردشــگري اســتان هاي غربي و 
حضور نماينده ســازمان ميراث فرهنگي كشور در 

استان هاي مختلف تشكيل خواهد شد. 
خاكســار تاكيد كرد : ســفر به اين مناطق با هدف 
توزيع ســفر و حمايت از اســتان هاي غربي است 

كه تا امروز در چرخه ســفرهاي داخلي به صورت 
مشــخص و گروهي قرار نداشتند اين مهم موجب 
اشــتغالزايي و تعريف پكيج هاي سفرهاي گروهي 
خواهد شــد بر اين اساس قرار اســت ، نخستين 
نشســت پيرامون اين برنامــه در روزهاي اخير در 
استان كردستان ، شهر ســنندج با حضور معاونان 
گردشگري اســتان هاي آذربايجان غربي و شرقي، 
ايالم، لرستان ، كرمانشاه  و همدان جلسه اي برگزار 
شود تا براى طراحى تورهاى سفر و قيمتگذارى و 

نحوه ورود به شبكه فروش تصميم گيرى شود .
 وى تاثير برگزارى نمايشگاه گردشگرى و حضور 
فعال همدان و اســتانهاى غربى  را در اين رويداد 

براى ورود به تورهاى تلفيقى موثر دانست

 نظر به تدوين و تصويب طرح تطبيق استاندارهاى 
كيفيت خدمات گردشــگرى در سالهاى گذشته  از 
ســوى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى كشور در راســتاى ايجاد بستر مناسب 
براى رقابت سالم بين تاسيسات گردشگرى جهت 
ارتقا كمى و كيفى خدمات ارائه شــده و همچنين 
ايجاد انگيزه، تشــويق و ترغيب سرمايه گذاران و 
بهــره برداران در ارائه خدمات ســرويس با كيفيت 
باالتر و نيز كمك به گردشــگران براى انتخاب يك 
واحد گردشگرى كه بتواند نيازها و انتظارات آنها را 
برآورده سازد، شركت ديباسانان طرح ققنوس روز 
گذشــته در همدان به عنوان عامل تطبيق استاندارد 

استان همدان فعاليت خود را آغاز نمود.
با آغاز به كار اين شركت ، طرح تطبيق استانداردهاى 
كيفيت خدمات تاسيسات گردشگرى كه به استناد 
ماده 11 آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندى 
و نرخ گذارى تاسيسات گردشــگرى و نظارت بر 
فعاليت آنها مصوب ســال83 هيأت محترم وزيران 
و به موجب مصوبه شــوراى عالى ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى كشــور از اين پس براى تاسيسات 

گردشگرى همدان اجرا خواهد شد 
در اين زمينه مديركل ميراث فرهنگى صنايع دستى و 
گردشگرى استان همدان راجع به اين طرح و روند 
آتى آن  گفت: اجراى طرح تطبيق اســتانداردهاى 

كيفيت خدمات تاسيسات گردشــگرى، در چهار 
گروه از اين تاسيسات، شامل هتل ها، مهمانپذيرها، 
متل ها و واحدهاى پذيرايى بين راهى با فعال شدن 
اين شركت به انجام خواهد رسيد ، اين فرآيند پيش 
از اين در برخى اســتانها نيز به انجام رسيده است  

به نحوى كه امروز در حوزه ارزيابى تاسيسات 
گردشگرى در سطح كشور زمينه فعاليت هاى 
اثربخش آتى به نحوى شايســته فراهم شده 

است.
وى افزود: اجراى اين گونه اقدامات نظارتى 
امرى تــازه و جديــد به ويــژه در حوزه 
واحدهاى خدماتى تلقى مى شود؛ كما اينكه 
مشــابه آن را در اكثر كشورهاى جهان به 
سبك و ســياق متنوع و متفاوتى مى توان 
رصد كــرد. اين گونــه اقدامات متضمن 
توسعه كيفى خدمات، حفاظت از حقوق 
مصرف كننــدگان، وجاهــت و منزلت 
پايدار  توســعه  خدمات،  ارايه كنندگان 

صنايع مرتبط و وابسته است.
على مالمير ايجاد بســتر مناسب براى رقابت سالم 
بين تاسيســات گردشــگرى جهت ارتقاى كمى و 
كيفى خدمــات، ايجاد انگيزه، ترغيب و تشــويق 
ســرمايه گذاران و بهره بــرداران در ارايه خدمات و 
ســرويس با كيفيت برتر و تعيين معيارها 
و شاخص هاى موردنياز براى نظارت بر 
كيفيت خدمات تاسيسات گردشگرى را 
از جمله اهداف مهم اين طرح عنوان كرد 
و گفت: ايجاد وحدت رويه و جلوگيرى 
از رفتارهاى سليقه اى در زمينه ارزيابى 
و  گردشگرى  تاسيســات  درجه بندى 
كمك به گردشــگران بــراى انتخاب 
يك واحد گردشگرى كه بتواند نيازها 
و انتظارات آنها را برآورده ســازد، با 
اجراى كامل ايــن چنين طرح هايى 

محقق خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه توسعه هدفمند 

در اجراى چنين طرح هايى و ســرعت بخشــى به 
اجراى عملياتى آن، بسترســازى فرهنگى مربوطه 
را مهيا مى كند، خاطر نشــان كرد: با مديريت بهينه 
زمان، و اجراى موفق اين طرح ها زيرســاخت هاى 
گردشگرى در جريان تحقق اهداف سند چشم انداز 
را ارتقا بخشيده و قابليت دستيابى به اهداف ياد شده 

را فراهم مى سازد.
مالمير با اشاره به محقق شدن مراحل زيربنايى برنامه 
مكانيزاســيون طرح تطبيق و پياده سازى جامع آن، 
افــزود: فرهنگ ســازى، آمــوزش و ارتقاى دانش 
تخصصى عامالن تطبيق، مديران فنى، سر ارزيابان، 
ارزيابان و ســاير دســت اندركاران اجرايى طرح و 
همچنين توسعه دانش فنى طرح به واسطه تعامالت 
ملى و بين المللى، ساماندهى معيارها و شاخص هاى 
عملى جهت پيشــبرد بهينه و روان طرح و تسريع 
در امر پياده ســازى اســتانداردهاى كيفى و نيز تهيه 
و تدوين ضوابط و شــيوه نامه براى استانداردسازى 
ساير تاسيســات گردشگرى، از ديگر موارد مد نظر 
در اجراى طرح هاى تطبيق است. وى معتقد است 
همكارى گســترده جوامع و انجمن هاى صنفى و 
بخش خصوصــى در جهت نهادينه كــردن روند 
نظارت و استانداردســازى واحدهاى گردشگرى، 
خود مى تواند عامل موثرى در جهت پيشبرد اهداف 

طرح تطبيق باشد.

قطار تهران به همدان 20 اسفند ماه مي آيد 

پيشنهاد تورهاى ريلى براى مسافران تهرانى

كيفيت خدمات گردشگرى همدان 
استاندارد مى شود 
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وزير صنعت: قيمت ها تعديل مى شود
 وزير صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به مديريت دولت در توزيع كاالهاى اساسى 
اعالم كرد در دو هفته آينده تاثير مديريت دولت در وفور اقالم و قيمت كاالها مشــاهده 

خواهد شد.
به گزارش تسنيم، رضا رحمانى، در حاشيه جلسه هيأت دولت و در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به ســوالى درباره تأمين كاالهاى اساسى و اظهار نظر قبل وى در اين زمينه اظهار 
داشــت: گفته قبلى من هنوز به قوت خود باقى است. در تأمين كاالهاى اساسى مشكل 

جدى نداشته و نداريم. شب عيد هم مشكلى نخواهيم داشت.
وى افزود: اقالم عمده  كاالها در انبارهاســت و 2 ميليون تن كاال نيز در گمرك در حال 

تخليه اســت. مثًال دولت در موضوع گوشت، ارز 4200 تومانى اختصاص داده است اما 
عده اى در شبكه توزيع مراعات نمى كنند و همين امر موجب ايجاد اخالل شد.

وزيــر صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: دولت تصميم گرفت و واردات را براى همه، 
بــدون حقوق ورودى اعــالم كرد. اگر واردات و عرضه افزايــش يابد، تعديل قيمت ها 

پيش بينى مى شود  و دولت نمى خواهد با عرضه كم، مردم به صف كشانده شوند.
رحمانى خاطر نشان كرد: گوشت به كشور وارد شد، اينكه به دست مصرف كننده نرسيد 
را بايد در شــبكه توزيع رصد كــرد و در دو هفته آينده با نظارت تاثير اين مديريت، در 

وفور اقالم و قيمت كاالها مشاهده خواهد شد.

كارآفريني

نوشتار شماره 2 - كارآفرينى چيست؟
 در نوشــتار گذشته آگاه شديم كه كارآفرينى دو بال دارد و فرايند 
كارآفرينى فرآيندى ثروت آفرين و ارزش زاست. اما همانطور كه قول 
داده بوديــم در ادامه به تبيين ابعــاد كارآفرينى مى پردازيم. قبل تبيين 
ابعاد بايد در تعريف مفاهيم به يك نقطه مشــترك برسيم: كارآفرينى 
چيست؟براى تعريف كارآفرينى ديدگاه هاى گوناگونى وجود دارد و 
از منظرهاى مختلف همچون روانشناســى، جامعه شناسى، اقتصاد و 
.. به آن نگاه شــده اســت. در يك تعريف جمع و جور، كارآفرينى 
يعنــى فرآيند شناســايى و بهره بــردارى از فرصت هايى كه ديگران 
بدان بى توجه اند، براى ايجاد ارزشــى نو مبتنى بر خالقيت و نوآورى. 
همانطور كه مشــاهده مى كنيد واژه فرآيند در اين تعريف خود نمايى 
مى كند. مراد از حضور اين واژه اين اســت كه عليرغم افســانه هاى 
گوناگون، كارآفرينى داراى يك برنامه ريزى قاعده مند و هدفدار است 
و يــك چرخه را دنبال مى كند. از ســوى ديگر در تعريف فوق بر نو 
بودن ارزش تكيه شده است. چرا كه كارآفرينى دنبال ايجاد ارزشهاى 
جديد است، وگرنه ايجاد يك رســتوران همانند رستوران هاى ديگر 
شهر چه ارزشى جز كم كردن سهم كيك بازار ديگران دارد، مگر آنكه 
بتوان در يكى از 5 حوزه، نوآورى را در كسب و كار خود ايجاد كرد.
حــال كه درك كرديم كارآفرينى چيســت، به راحتى مى توانيم بدانيم 
كارآفرين كيســت؟ كارآفرين فردى اســت كه بدون توجه به منابع 
تحت اختيارش فرصت هايى را كه ديگران از آنها عبور مى كنند، براى 
ايجاد ارزشــى نو تعقيب مى كنند. در يك كالم : كارآفرين شــكارچى 

فرصت هاست.
بعد ديگرى كه در مورد كارآفرينى احتياج به تبيين و روشن سازى دارد، 
نتايج آن اســت. كارآفرينى نتايج متعددى دارد، اما مى توان مهم ترين 
آنها را توليد ثروت (هم براى كارآفرين و هم جامعه)، افزايش ســطح 
رفاه (هم كارآفرين و هم جامعه)، كاهش هزينه ها ( يا صرفه جويى در 

منابع، زمان و فرآيندها) و اشتغال زايى نام برد.
با توجه به نكته باال نتيجه مى گيريم اشتغالزايى يكى از خروجى هاى 
فرايند كارآفرينى است كه در جامعه ما اينگونه رواج يافته است كه هر 

اشتغال زايى مساوى با كارآفرينى است.
كارآفرينان داراى ويزگى هاى روان شناختى گوناگونى هستند كه يكى 
از آنها حس استقالل طلبى و مالكيت كسب  و كار است كه به نوعى 
خروجى آن همان توليد ثروت بوســيله خودشان است. چون روحيه 
خالقيت در ايشان موج مى زند و ساختار هاى سنتى و محيطى كنونى 
داراى قواعد محدود كننده خالقيت هستند، كارآفرينان دوست دارند 
ســازمانى را براى بروز خالقيت و نوآورى خود ايجاد كنند (با كمى 
دقت متوجه مى شــويم كارآفرينان هميشه به دنبال ايجاد كردن چيزى 

هستند) .
يكى ديگر از ويژگى هاى بحث برانگيز كارآفرينان ريسك پذيرى ايشان 
اســت. عموم مردم معتقدند كه درصد ريســك كارآفرينان از درصد 
ريســك جامعه تفاوت قابل مالحظه اى دارند. در حالى كه در آخرين 
پژوهش ها نشــان داده شده اســت اين تفاوت بين يك الى 3 درصد 
اســت. كارآفرينان ريســك پذيرند همانند ديگر مــردم جامعه اما با 
برنامه و تحقيق و گردآورى اطالعات و جســتجوى بازار متحمل اين 
ريسك ها مى شوند و تا جاى ممكن سعى مى كنند آنها را كاهش دهند. 
ديگر ويژگى مركز كنترل درونى در ايشــان است. درون هر كارآفرين 
مركزى براى انگيزه بخشــى وجود دارد كه نمى گذارد با اولين ناكامى 
دســت از تالش بردارد. سختى ها را تحمل مى كند و دنبال حل كردن 
مسايل و مشكالت است. اين مركز كنترل درونى انگيزه بخش نيروى 

مقابله كننده با ناماليمتى ها و موانع بيرونى است.
از ديگر ويژگى ها مى تــوان خالقيت و نوآورى و فرصت طلبى را نام 
برد كه قبال درباره آنها صحبت كرديم. نكته ويژه پايانى آنكه همانطور 
كه گفتيم خالقيت مى تواند اكتســابى باشد بســيارى از ويژگى هاى 
كارآفرينــى  را مى توان با تكرار و تمريــن و در موقعيت قرار گرفتن 
به دست آورد اما تنها داشتن ويژگى هاى روانشناختى كارآفرينى براى 
طى مسير كافى نيست و الزامات ديگرى هم نياز است. در اين نوشتار 
سعى كرديم كه به زبانى ســاده مفهوم كارآفرينى و كارآفرين را بيان 
كنيم و بين دو واژه اشتغال زايى و كارآفرينى تفاوت قايل شويم و براى 

كارآفرين شدن به دنبال ويژگى هاى كارآفرينى در خود باشيم.
* محمد جواد وثاق- كارشناس ارشد كارآفرينى

كارشناس حوزه كار تاكيد كرد
زندگى ايده آل نمى خواهيم، معيشت كارگران 

را حفظ كنيد
 يك كارشــناس حوزه كار از نمايندگان كارگران در شوراى عالى 
كار خواســت تا در قبال حقوق و دستمزد جامعه كارگرى از مواضع 
خود در شوراى عالى كار كوتاه نيايند. وى گفت: از اينكه كارگران بايد 
در ايده آل ترين شــرايط اقتصادى و معيشتى قرار داشته باشند سخن 

نمى گوييم اما انتظار داريم معيشت كارگران حفظ شود.
على اكبر ســيارمه بيان كرد: بعد از چهل ســال از انقالب شكوهمند 
اسالمى و رســيدن به پختگى انتظار داريم همانطور كه از شكوفايى 
درعرصه هاى مختلف ســخن مى گوييم، تغيير و تحول در برگزارى 

جلسات دستمزد را هم شاهد باشيم.
وى با بيان اينكه به دليل لحاظ كردن بسيارى از مسايل ملى به حداقل ها 
راضى شديم، به ايسنا گفت: به هيچ وجه درباره اينكه كارگران بعد از 
گذشت اين همه سال بايد در ايده آل ترين شرايط اقتصادى و معيشتى 
قرار گيرند، صحبت نمى كنيم ولى حداقل تاكيد و انتظار ما اين است 

كه معيشت كارگران حفظ شود.
اين كارشــناس حوزه كار تاكيد كرد: اكنون ديگر زمان آزمون و خطا 
نيســت و ما راهكارها و ســاز و كارهاى تعيين مــزد كارگران را كه 
قانونگذار براى تعيين حداقل دستمزد ديده داريم. از مباحث شعارى 
و جلسات تبليغاتى بايد بپرهيزيم و ذهن اقشار آسيب پذير را گرفتار 

درصدهاى 20 درصد و 25 درصد حقوق نكنيم!
سيارمه با انتقاد از نحوه برگزارى جلسات دستمزد در سالهاى گذشته 
گفت: متاسفانه جلسات دستمزد را در روزهاى تعطيل و حتى جمعه 
برگزار مى كرديم، يكبار هم شوراى عالى كار يك روز مانده به تحويل 
ســال نو، جلسه نهايى خود را تشــكيل داد كه همه اينها نشان از كم 
توجهى نسبت به برگزارى جلسات شوراى عالى كار است لذا معتقدم 
موكول شدن جلسه تعيين دستمزد يا دو مرحله اى شدن آن به عملكرد 

نمايندگان كارگرى بستگى دارد.
وى با بيان اينكه نمايندگان كارفرمايى يك جلسه غيبت داشتند و وقت 
كشى هاى زيادى براى تشكيل جلسات دستمزد صورت گرفت، اظهار 
كــرد: امروز بايد در روند تصميم گيرى ها و ســه جانبه گرايى ها تغيير 
حاصل كنيم و از حالت ســنتى خارج شويم تا نمايندگان كارفرمايى، 
كارگرى و دولت در جلســات شوراى عالى كار به يك اجماع واحد 

در تصميم گيرى ها برسند.
اين كارشــناس حوزه كار از نمايندگان كارگرى خواست تا با درنظر 
گرفتن شرايط ســخت امسال و سال آينده معيشت كارگران، در قبال 
حقوق و مطالبات مزدى كارگران از مواضعى كه در چند ماه گذشــته 
داشــتند حتى به قيمت امضا نكردن صورتجلسه دستمزد كوتاه نيايند 
تا حداقل پاسخگوى افكار عمومى و مطالبات جامعه كارگرى نباشند.
ســيارمه در عين حال با تاكيد بر حمايت دولت از جريان دستمزد 98
كارگــران، گفت: اگر دولت به كمك بيايد و بخشــى از موانع توليد 
را از پيش پاى كارفرمايان بــردارد و در خصوص عوارض گمركى، 
مالياتها و حامل هاى انرژى كمى سخاوتمندانه تر عمل كند كارفرمايان 
هم دستمزد را دستاويزى براى جبران هزينه هاى توليد قرار نمى دهند 

و از افزايش آن حمايت مى كنند.
به گفته وى، در حالى كه در كشــورهاى پيشــرفته سهم دستمزد در 
قيمت تمام شده توليد تا 70 درصد مى رسد و بخش اعظمى از هزينه 
هاى توليد را براى دســتمزد نيروى كار محاسبه مى كنند، اين رقم در 

ايران كمتر از 10 درصد است.
كارشناس حوزه كار در پايان بر لزوم توجه به بند دو ماده 41 قانون كار 
و سبد معيشت خانوار تاكيد كرد و گفت: با توجه به اعالم رقم هزينه 
سبد معيشت كارگران، انتظار داريم شوراى عالى كار با قضيه دستمزد 

كارگران منصفانه برخورد كند.
در آخرين نشست كميته دستمزد شوراى عالى كار، سبد هزينه ماهانه 
خانوارهــاى كارگرى با اســتناد به گزارش مراجع رســمى آمارى و 
تحقيقات ميدانى كميته هاى مزد در اســتان هاى مختلف سه ميليون و 

760 هزار تومان اعالم شد.

مجوز واردات هواپيما صادر شد
 رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از صدور مجوز واردات تعدادى 
هواپيما به كشور از سوى اين سازمان خبر داد و گفت: كانال مالى براى 

خريد اين هواپيماها تعيين شده است.
محمد اسالمى وزير راه و شهرســازى اخيرا از تالش براى خريد 
تعدادى هواپيماى جديد و توســعه ناوگان هوايى كشور خبر داده 

بود.
وى درمــورد نو يا دســت دوم بودن اين هواپيماهــا  تنها به ذكر 
اين نكته بسنده كرد كه هواپيماهاى مذكور «هواپيماهاى خوب»ى 

هستند. 
در همين ارتباط على عابدزاده، رئيس ســازمان هواپيمايى كشــورى 
درباره جزئيات خريد اين هواپيماها به مهر گفت: قرار است به زودى 
تعدادى هواپيما از ســوى شــركت هاى واردكننده هواپيما كه همان 
شركت هاى هواپيمايى هستند، وارد ناوگان حمل و نقل هوايى كشور 
شوند و ســازمان هواپيمايى كشورى مجوز واردات اين هواپيماها را 

صادر كرده است.
رئيس سازمان هواپيمايى كشــورى گفت: ما به عنوان نهاد حاكميت 
واردكننــده نيســتيم و دخالتــى در كار نداريم ؛خود شــركت هاى 

هواپيمايى واردكننده اين هواپيماها هستند.
وى درباره كانال مالى واردات اين هواپيماها نيز گفت: خود ايرالين ها 

كانال مالى براى واردات اين هواپيماها را ايجاد كرده اند.
عابدزاده از بيان نام كشورهاى فروشــنده هواپيما به ايران خوددارى 

كرد.
البته ديروز سيد احســن علوى، عضو كميسيون عمران مجلس گفته 
بود عراق و تركيه براى ايجاد شــركت هاى واردكننده هواپيما به ايران 

اعالم آمادگى كرده اند.

 مديــركل امــور مالى ســازمان تأمين 
اجتماعــى از پرداخت عيدى 50 درصد از 
بازنشستگان اين سازمان در روز اول اسفند 
خبر داد و گفت: عيدى مابقى بازنشستگان 
نيز طى روزهاى آينده و براســاس برنامه 

زمان بندى شده پرداخت مى شود.
يونس كريم نژاد افزود: عيدى بازنشستگانى 
كه مستمرى خود را از بانك رفاه كارگران 
دريافــت مى كنند و نــام خانوادگى آنها با 
حــروف " ح " خ " د " ذ " ر " س " ش "  
ط " ظ" ع " غ " ف" ق "  ك" گ"  ل " م 
" ن"  و " ه " ى" آغاز مى شــود، در اولين 

روز اسفند پرداخت شد.
وى به تســنيم گفت: عيدى بازنشستگانى 
كه مستمرى خود را از بانك رفاه كارگران 
دريافــت مى كنند و نــام خانوادگى آنها با 
حروف " ج " ز " ژ " ص " ض" شــروع 
مى شود نيز در روز دوم اسفند ماه پرداخت 

مى شود.
كريم نژاد افزود: بازنشستگانى كه مستمرى 
خــود را از بانك رفاه كارگــران دريافت 

مى كنند و نــام خانوادگى آنها با حروف " 
ب " پ " ت " ث " چ " شــروع مى شود 
نيز عيدى خود را در روز 4 اسفند دريافت 

مى كنند.
مديــركل امــور مالــى ســازمان تأميــن 

كــه  بازنشســتگانى  گفــت:  اجتماعــى 
بانك هــا  ســاير  از  را  خــود  مســتمرى 
ــفند  ــز در روز 5 اس ــد ني ــت مى كنن درياف

مى كننــد. دريافــت  عيــدى 
 بازنشســتگانى كه نام خانوادگــى آنها با 

حرف " الف" شــروع مى شود و همچنين 
بازنشســتگانى كه پرونده مستمرى آنها در 
شعب تا 2 هزار نفر قرار دارد، عيدى خود 
را در روز 6 و 7 اســفند دريافت خواهند 

كرد.

 مديركل تعزيرات حكومتى همدان گفت: 
عوامــل اثرگذار در گرانى گوشــت مرغ و 
عرضه گوشت با كيفيت پايين در اين استان 

شناسايى و جريمه شدند.
عليرضا حســن پور بيان كرد: پس از بررسى 
كيفيت مرغ عرضه شده در سطح شهر همدان 
مشخص شــد كه عده اى از دالالن اقدام به 
خريد از مرغدارى ها و سفارش به كشتار آن 

با شيوه متقلبانه مى دهند.
وى بــا بيــان اينكه آنها نحوه كشــتار را به 
كشتارگاه ها تحميل مى كردند ادامه داد: اين 
افراد از يكى از عوامل اثر گذار در گرانى مرغ 

و پايين بودن كيفيت آن در همدان هستند.
مديركل تعزيــرات حكومتى همدان به ايرنا 
گفت: 14 پرونده در اين زمينه تشــكيل شد 

كه براى 7 پرونده رأى صادر شده است.
حسن پور بيان كرد: اين افراد به علت كشتار 
غيربهداشــتى مرغ به پرداخــت بيش از 8
ميليارد و 244 ميليون ريال جزاى نقدى در 

حق دولت محكوم شدند.
وى توضيــح داد: طبــق ضوابط ســازمان 
دامپزشكى بايد هنگام كشتار، امحاء و احشاء 
داخل شكم مرغ را تخليه كرده و پاى مرغ از 
مفصل خرگوشى قطع و خونابه مرغ به طور 

كامل تخليه شود.
مديركل تعزيرات حكومتــى همدان اضافه 
كرد: در صــورت رعايت نكردن اين نكات 
و تكرار اين قبيل تخلف ها، ســودجويان به 

عنوان اخاللگران نظام توليد و توزيع كاالى 
اساسى، به دادستانى معرفى مى شوند.

حسن پور ابراز اميدوارى كرد با شناسايى و 
جريمه دالالن سودجو، قيمت مرغ در همدان 
نسبت به گذشــته ارزانتر و كيفيت آن بهتر 
شــود.وى بيان كرد: افراد ديگرى نيز در اين 
زمينه در حال فعاليت هســتند كه تعزيرات 
حكومتى آنها را شناسايى و با اين افراد نيز به 

طور جدى برخورد مى كند.
مديركل تعزيرات حكومتــى همدان تاكيد 
كــرد: برخورد با فرد يا افرادى تاثير گذار در 
گرانــى كاال، كاهش كيفيت و تقلب به ويژه 
در كاالهاى اساسى اولويت اصلى تعزيرات 

حكومتى همدان است.
حسن پور ادامه داد: متوليان كشتارگاه هايى 
كه اقدام به كشــتار مرغ به شــيوه متقلبانه 

كرده بودند شناســايى و تنها يك كشتارگاه 
به پرداخت 700 ميليون ريال جريمه نقدى 
محكوم شــد و چند پرونــده ديگر در حال 

رسيدگى است.
 برخورد با قاچاقچيان دام

وى گفــت: پرونــده 6 تــن از دالالن و 
قاچاقچيــان 39 راس دام ســنگين در 2
شهرســتان همــدان به پراداخت هشــت 
ميليارد ريال جريمه نقدى محكوم شــدند.

افزود:  همدان  حكومتى  تعزيرات  مديركل 
6 تن از قاچاقچيــان دام زنده قصد انتقال 
39 راس دام ســنگين بــه ارزش حــدود 
چهار ميليارد ريال با چند دســتگاه كاميون 
از شهرســتان هــاى كبودراهنگ و بهار به 

مقصد شهرهاى مرزى را داشتند.
حكومتى  تعزيــرات  افــزود:  پور  حســن 

كبودراهنگ در پنج فقره پرونده و شعبه ويژه 
گلوگاه شهيد زارعى در يك فقره پرونده پس 
از تشــريفات قانونى مالكان و حامالن دام 

قاچاق را جريمه كردند.
قاچاقچيان  ميليــاردى  جريمــه   

سوخت
مديركل تعزيــرات حكومتى همدان گفت: 
قاچاقچيان كه اقدام بــه نگهدارى 66 هزار 
و 400 ليترســوخت كرده بودند شناســايى 
و عالوه ضبــط كاال به نفع دولت به جريمه 

ميلياردى نيز محكوم شدند.
حسن پور افزود: در اين زمينه چهار تن اقدام 
به قاچاق سوخت به ارزش بيش از 2 ميليارد 
و 521 ميليــون ريال از نوع نفت گاز و نفت 
كوره مى كردند.وى اضافه كــرد: اين افراد 
ســوخت را بعد از فك پلمپ تانكر در يك 
كارخانــه توليد ايزوگام تخليه مى كردند كه 
براى آنها سه پرونده در تعزيرات تشكيل شد.

مديركل تعزيرات حكومتى همدان ادامه داد: 
شــعبه اول ويژه ايــن اداره كل پس از طى 
تشــريفات قانونى عالوه برضبط كاال به نفع 
دولت، متهمان را به پرداخت جزاى نقدى در 

حق دولت محكوم كرد.
تعزيــرات  كل  اداره   32523442 تلفــن 
حكومتى اســتان، تلفن گوياى 124 سازمان 
صنعت، معدن و تجارت همدان و تارنماى 
t۱۳۵.ir آماده دريافت گزارش هاى مردمى 

در زمينه اينگونه تخلفات است.

بازنشسته هاي تامين اجتماعي با حروف الفبا مراجعه كنند

واريز عيدي مستمرى بگيران
با برنامه

اداره كل بهزيستى استان همدان

ژيك   ) بهزيستى  همكف  طبقه   فروشگاه  اجاره)  بردارى(  بهره  دارد  نظر  در  همدان   استان  بهزيستى  كل  اداره 
دولت الكترونيكى  تداركات  سامانه  از  گيرى  بهره  با  مزايده،  اسناد  در  مندرج  جزئيات  با  و  عمومى  مزايده  طريق  از  را  فعلى )   
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مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 14 روز چهار شنبه  1397/12/8
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 زمان اعالم به برنده : 1397/12/21
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بانكى داراى اعتبار  سه ماهه
 اعتبار آگهى 90 روز مى باشد 

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :
1-برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات  الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت 
اسناد مزايده ( در صورت وجود هزينه مربوطه ) ، پرداخت تضمين شركت در مزايده ( وديعه) ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از 

وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد . 
2-كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزايده ، قابل مشاهده ، بررسى 

و انتخاب مى باشد.
3- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى ( توكن ) با شماره هاى ذيل تماس 

حاصل نمايند :
4-مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934 

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه( www.setadiran.ir )  بخش - ثبت نام / پرو فايل مزايده گر - 
موجود است 

( م الف 4092)

دو  ره  شمــا ره  اجـا يده  مزا گهـى  آ يك  ره  شمــا ره  جا ا يـده  مـزا گهى  آ

اداره كل بهزيستى استان همدان

را  بهشتى  شهيد  بيمارستان   پاركينگ   از  اجاره)  بردارى(  بهره  دارد  نظر  در  همدان  استان  بهزيستى  كل  اداره 
دولت الكترونيكى  تداركات  سامانه  از  گيرى  بهره  با   ، مزايده  اسناد  در  مندرج  جزئيات  با  و  عمومى  مزايده  طريق  از 
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مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 14 روز چهار شنبه  1397/12/8
تاريخ بازديد : از 1397/12/2 لغايت 1397/12/8

 آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت 14 روز يكشنبه 1397/12/19
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زمان اعالم به برنده : 1397/12/21
قيمت پايه:  مبلغ 2/040/000/000 ريال  ساليانه  مبلغ تضمين  شركت در مزايده 102/000/000 ميليون ريال  ضمانت نامه معتبر 

بانكى داراى اعتبار  سه ماهه
 اعتبار آگهى 90 روز مى باشد 

ضمنا" رعايت موارد ذيل الزامى است :
1-برگزارى مزايده صرفا" از طريق سامانه تداركات  الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و 
دريافت اسناد مزايده ( در صورت وجود هزينه مربوطه ) ، پرداخت تضمين شركت در مزايده ( وديعه) ، ارسال پيشنهاد قيمت و 

اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد . 
2-كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزايده ، قابل مشاهده ، بررسى 

و انتخاب مى باشد 
3- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى ( توكن ) با شماره هاى ذيل تماس 

حاصل نمايند :
4-مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934 

مزايده  فايل  پرو   / نام  ثبت   - بخش    (www.setadiran.ir سامانه(  سايت  در   ، استانها  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات   -5
گر- موجود است.

 ( م الف 4091)

عامالن گرانى مرغ در همدان شناسايى شدند
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 97/1646  مورخ 97/11/11 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاي مطلب علي گوهري مــودب فرزند محرمعلي به 
شماره شناسنامه 537 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 101/21 
مترمربع در قسمتى از پالك 1586/26 اصلي واقع در اسدآباد محله اسالم آباد كوچه كوثر يك 

خريداري باواسطه از مالك رسمي آقاي رضا سارائي محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 

نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
(م الف 701)

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/02

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي مزايده (نوبت اول)
به موجب پرونده كالســه 580/97 اج م محكوم عليه آقاي مهدي قادري طاوسي محكوم است 
به پرداخت مبلــغ 191/131/786 در حق محكوم له آقاي محمــود صادقي و نيز پرداخت مبلغ 
6/000/000 در حق صندوق دولت به عنوان نيم عشــر دولتي كه از بابت پرداخت اقدام به معرفي 

دستگاه با مشخصات ذيل نموده كه از طريق مزايده به فروش مي رسد.
نام و نام خانوادگي صاحب اموال: مهدي قادري طاووسي 

مشخصات اموال معرفي شده جهت مزايده:
1- دستگاه سرزن كشاورزي، ساخت سبزدشت، قرمز رنگ، سال ساخت 1391، به شماره سريال 

272754، تيپ اي PD۲ 1، و انتقال حركت از طريق چرخ و زنجير، كاركرده 
2- دستگاه كلوخ زن ساخت شركت هادي، 8 تيغه، قرمز رنگ، انتقال حركت از طريق ميل گاردان 

و گيربكس، سال ساخت 1394، تيپ اچ 1 بي ام، كاركرده 
قيمت پايه اموال معرفي شده

رديف 1: 32/000/000 ريال، طبق نظر كارشناسي 
رديف 2: 43/000/000 ريال طبق نظر كارشناسي جمعاً 75/000/000 ريال 

تاريخ و مكان برگزاري مزايده: روز شنبه مورخه 97/12/18 ساعت 3 الي 4 عصر 
مكان: اجراي احكام شوراي حل اختالف اللجين 

توضيح اينكه مزايده حضوري مي باشــد و از قيمت پايه شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادي 
واگذار مي گردد. 10 درصد از مبلغ في المجلس دريافت و مابقي ظرف يكماه وصول خواهد شــد. 

بديهي است در صورت انصراف 10 درصد پرداختي نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
(م الف 790)

مدير اجراي احكام شوراي حل اختالف اللجين 

آگهي حصر وراثت
خانم زليخا همداني داراى شماره شناسنامه  1853 به شرح دادخواست كالسه 
114/971026ح از اين حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان حسنعلي همداني به شماره شناسنامه  264 در تاريخ 
59/4/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر است به: 1- زليخا همداني فرزند حسنعلي به شماره شناسنامه 
1853 دختر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
(م الف 737)

رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

بيمه ورزشى براى كوهنوردان الزامى است
 كوهنوردان براى هرگونه صعود و كوهپيمايى ملزم به داشــتن بيمه 

ورزشى هستند.
رئيس هيــأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى همدان گفت: تمامى 
ورزشــكاران فعال در صعودهاى ورزشــى همانند سايرين بايد از بيمه 

ورزشى برخوردار شوند.
عليرضا گوهرى در گفت وگوى با ايرنا اظهار داشت: طبق دستورالعمل 
صادره توســط فدراســيون كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى، تمامى 
ورزشكاران براى شركت در هرگونه فعاليت ورزشى، كالس آموزشى، 

تمرينى و مسابقات ورزشى ملزم به اخذ كارت بيمه ورزشى هستند.
گوهرى خاطرنشــان كرد: ورزشــكاران مى توانند با اقدام به موقع براى 
دريافت كارت بيمه ورزشى در ابتداى هر سال، در صورت بروز هرگونه 
حادثه ورزشــى در حين ورزش، تمرين يا برگزارى مسابقات با رعايت 
مراحل الزم و تكميل مدارك مربوطه و مراجعه به هيأت پزشكى استان 
براى استفاده از امكانات بهينه فدراسيون پزشكى (درمانى و هزينه درمان) 

اقدام كنند.
رئيــس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى همدان يادآور شــد: 
همچنيــن دارا بودن مدرك بيمه ورزشــى از لحاظ حقوقى در صورت 
بروز حوادث ورزشــى باشــگاه هاى ورزشــى را در مصونيت قضايى 

قرار خواهد داد.وى خاطرنشــان كرد: ورزشكاران كوهنورد يا قهرمانان 
صعودهاى ورزشــى مى توانند با مراجعه به لينك ثبت نام بيمه ورزشى 
و ثبت عضويت در رشــته كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى به نشانى 
http://insurance.ifsm.ir ، براى صدور بيمه ورزشى اقدام كنند.

گوهرى ادامه داد: مراجعه به هيأت پزشكى ورزشى شهرهاى سطح استان 
براى دريافت كارت بيمه ورزشى قابل دسترسى آسان است.

همدان يكى از مناطق مهم كوهنوردى كشــور به شمار مى رود و رشته 
كوه الوند همه ساله ميزبان گروه هاى كوهنوردى ملى و بين المللى است.

براســاس آمارهاى اعالم شده، 10هزار ورزشكار به صورت هفتگى در 
ارتفاعات استان همدان كوهنوردى مى كنند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

شهردارى همدان دقايق پايانى به داماش 
گيالن باخت

 تيم فوتبال شــهردارى همدان در شرايطى كه مى توانست با امتياز 
هفته بيستم ليگ 2 را به پايان ببرد، برابر داماش گيالن شكست خورد.

به گزارش ايرنا در اين ديدار كه به ميزبانى ورزشــگاه عضدى رشت 
برگزار شد، تيم شــهردارى با نتيجه 2 بر يك مقابل داماش شكست 

خورد.
شــهردارى در حاليكه دقيقه 68 مقابل داماش گل تساوى را زده بود، 

دقيقه 88 با دريافت گل دوم شكست خورد.
حسين عســگرى، ميالد باقرى، مجيد شعبانى، حامد بختيارى، پيمان 
حشمتى، وحيد جاللى نيا، حسين كاظمى، كاظم صالحى، رضا كوهى، 
امير حسين سورى و مسعود رمضانى براى تيم شهردارى در اين بازى 

به ميدان رفتند.
اين شكست باعث نشد تا شهردارى از رده دهم جدول گروه يك تنزل 

يابد هم اكنون با 18 امتياز در رده دهم جدول قرار دارد.
شــهردارى همچنان در وضعيت خطر سقوط به ليگ سه قرار دارد و 

بايد در بازى هاى باقى مانده امتياز الزم را كسب كند.

بانوان شناگر نابيناى همدان
 صياد مدال هستند

 بانوان شناگر نابيناى اين استان صياد مدال هستند و در رقابت هاى 
قهرمانى كشور انتظار نشان هاى خوش رنگ را از آنها داريم.

رئيــس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان گفت: شــانزدهمين دوره 
مســابقات قهرمانى كشــور در بخش بانوان از فردا در مشهد مقدس 

برگزار مى شود و تيم منتخب همدان بخت اصلى قهرمانى است.
سميه سهيلى در گفت وگوى  با ايرنا اظهار داشت: سال قبل در رقابت 
هاى تيمى عنوان ســوم را كســب كرديم و در تيمى آزاد نيز قهرمان 
شــديم اما امسال شرايط شناگران بســيار بهتر از قبل است و مدعى 

قهرمانى هستيم.
سهيلى بيان كرد: همچنين در انفرادى چهار طال و هشت نقره و 2 برنز 
به دست آورديم و هدف ما افزايش مدال هاى طال در اين دوره است.
وى با اشاره به تركيب تيم اعزامى همدان گفت: اعظم كيانى امين، مينا 
آودئى، معصومه سهيل فر، دنيا على قلى و سنا احمدى تركيب اعضاى 

تيم اعزامى همدان به اين رقابت ها را تشكيل مى دهند.
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان يادآور شد: مرضيه مصباحى 

مربى و سميه قاسمى سرپرست تيم اعزامى همدان به مشهد هستند.
ســهيلى خاطرنشــان كرد: اميدواريم ســال آينده بازى هاى ورزشى 
كشورهاى اسالمى برگزار شــود تا بانوان شناگر نابيناى همدانى نيز 
بتواننــد اين رويداد بين المللى را تجربه كننــد.وى افزود: از آنجا كه 
حضور بانوان شــناگر در مسابقات بين المللى امكان پذير نيست تنها 
برگزارى بازى هاى ورزشــى كشــورهاى اسالمى ميدان حضور آنها 
خواهد بود.شانزدهمين دوره مسابقات قهرمانى كشور از فردا به مدت 
ســه روز در مشهد برگزار مى شود و هر ورزشكار مى تواند در چهار 

ماده انفرادى و 2 ماده تيمى حضور داشته باشد.

برگزارى مسابقات 
جودو انتخابى نونهاالن 
باشگاههاى شهر همدان

 مســابقات جودو انتخابى نونهاالن 
باشگاههاى بانوان شهر همدان برگزار 

شد.
مســابقات جــودو انتخابــى نونهاالن 
باشگاههاى شهر همدان با حضور100 
نفر شركت كننده در باشگاه تختى خانه 
جــودوى همــدان در 12 وزن برگزار 
گرديدكه نفرات اول تاسوم اوزان قرار 
است درمسابقات منطقه6 كشور كه قرار 
است در اسفندماه 97به ميزبانى همدان 
درنتايج  نمايند.  گرددشــركت  برگزار 
تيمى باشگاه سردار شهيدحاج حسين 
همدانى اول. تيم باشــگاه تختى دوم و 

تيم ناجا سوم شدند.

آمار عجيبى كه ديشب 
در ليگ قهرمانان
 به ثبت رسيد

 در بازى هاى ديشب ليگ قهرمانان 
اروپا توپى از خط دروازه ها عبور نكرد.
بــه گزارش ايســنا، سه شــنبه شــب 
ديدارهــاى رفت مرحله يك هشــتم 
نهايى ليگ قهرمانان اروپا پيگيرى شد. 
ليورپــول در آنفليد به مصــاف بايرن 
مونيخ رفت و بارسلونا در فرانسه برابر 
ليون قرار گرفت. هر دو بازى با نتيجه 

صفر بر صفر به پايان رسيد.
بــر اســاس گــزارش ميســترچيپ 
(كارشناس اسپانيايى)، دو تساوى بدون 
گل در يك شــب (مرحله يك هشتم 
نهايــى) در تاريخ ايــن رقابت ها تنها 
يك بار ديده شــده است. اين اتفاق در 
پانزدهم مــارس 2016 رخ داد. اتلتيكو 
برابر آيندهوون مســاوى كرد و  ديدار 
منچسترســيتى و ديناموكيف نيز بدون 

گل به پايان رسيد.
يكى از نكات قابل توجه اين مرحله از 
ليگ قهرمانان در فصل جارى اين است 
كه تمام بازى هايى كــه تاكنون برگزار 
شــدند در نيمه اول گلى نداشتند. نيمه 
اول ديدار تاتنهــام و دورتموند بدون 
گل تمام شــد. همچنين بازى تيم هاى 
رم با پورتو، منچســتريونايتد با پارى 
ســن ژرمن و رئال مادريــد و آژاكس 
(تيم هلندى در نيمــه اول گلزنى كرد 
اما داور با كمك VAR آن را آفســايد 
اعالم كرد) با نتيجــه صفر بر صفر به 

پايان رسيد.

باريوس از صحبت هاى 
سردار آزمون درباره 
كى روش پرده برداشت

 هافبــك هجومى تيم زنيت ســن 
پطرزبــورگ از جا افتادن در اين تيم و 
صحبت آزمون بــا او درباره كى روش 

پرده برداشت.
بــه گزارش ايســنا، ويلمــار باريوس 
هافبك هجومى ســابق بوكاجونيورز، 
با امضاى قــراردادى در زمســتان به 
پطرزبورگ  ســن  زنيت  تيم  عضويت 
درآمد تا هم تيمى سردار آزمون در اين 

تيم شود.
باريــوس دربــاره كار بــا كارلوس 
كــى روش در تيم ملــى كلمبيا گفت: 
كى روش شــرايط و تجربه الزم براى 
بــر عهــده گرفتن هدايــت تيم ملى 
كلمبيا را داشت. براى او در تيم ملى 
آرزوى موفقيت مى كنم و اميدوارم در 
كنــار هم بتوانيم نتايــج خوبى با تيم 
ملى كلمبيا به دست بياوريم. از وقتى 
با ســردار آزمون دربــاره او صحبت 
كردم شناختم از كى روش بيشتر شده 
است. آزمون خيلى از كى روش براى 
من تعريف كرد و از دقت و نحوه كار 

او براى من گفت.

بوكسور ملى پوش و با اخالق استان دچار سوختگى شد
منوچهر هندى: براى پسرم دعا كنيد

 ميثم هندى ملى پوش ســابق بوكس اين اســتان دچار سوختگى 
شديد شــده و اكنون در يكى از بيمارســتان هاى شهر اهواز بسترى 

است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، اين ملى 
پوش سابق كه براى دوره آموزشى به جنوب كشور سفر كرده بود، در 
حين بازگشــت به همدان و به دليل خستگى در يكى از خوابگاه هاى 

شهر دزفول اسكان موقت يافت.
هندى شب در خوابگاهى در دزفول قصد استراحت داشت اما به دليل 
كاهش دما نيمه شب اقدام به روشــن كردن خوراك پزى كرد و اين 

موضوع در نهايت حادثه آفريد.
اكنون حال عمومى او چندان رضايت بخش نيســت و به تشــخيص 

پزشكان با 60 درصد سوختگى مواجه شده است.
همچنين وى شب گذشــته به سطح هوشيارى رسيده اما همچنان به 
دليل شدت سوختگى در اتاق ايزوله تحت مراقب پزشكى قرار دارد.

منوچهر هندى پدر وى كه يكى از مربيان به نام بوكس استان مى باشد 
در اين خصوص گفت: از مردم ورزش دوست كشور و استان همدان 

مى خواهم براى سالمتى دوباره پسرم دعا كنند.
گفتنى اســت، ميثم هندى بيش از 6 سال سابقه عضويت در تيم ملى 
بوكس كشور در سبك وزن را دارد و چندين دوره قهرمان هاى پياپى 

ملى و تورنمنت هاى بين المللى را تجربه كرده است.
ايگور كوالكوويچ:    

نشان مى دهيم بهترين تيم آسيا هستيم
 مهم نيســت در جام ملت هاى آسيا با چه تيم هايى بازى داريم و 

در هر صورت بايد قهرمان شويم.
ســرمربى تيم ملى واليبال درباره وضعيت ليگ برتر بيان كرد: امسال 
فرصــت خوبى براى خيلــى از بازيكنان ايران بود زيرا بســيارى از 
بازيكنان ملى در خارج بازى مى كنند و بازيكنان خارجى نيز امسال به 
ليگ ايران نيامدند و آنها فرصت داشتند تا كيفيت خود را نشان دهند. 
ممكن اســت كيفيت تيم ها مانند ســال قبل نباشد زيرا آنها بازيكنان 
زيادى را از دســت دادند اما بازى هــاى خيلى خوبى در ليگ از تيم 

هاى مختلف تماشا كرديم.
به گزارش مهر، ايگور كوالكوويچ ادامه داد: ورامين از ابتدا صدرنشين 
بــود و ديگر تيم ها براى جايگاه هــاى ديگر جنگيدند. فكر مى كنم 
مرحلــه پلى آف جذاب خواهد بود. ورامين در جايگاه اول اســت و 
به دنبال اثبات اين اســت كه بهترين تيم بــوده و مى خواهد كيفيت 
خــود را به نمايش بگذارد. اين ديدارهاى پلى آف براى باشــگاه ها 
خيلى مهم اســت و فكر مى كنم مردم از اين ديدارهاى هيجان انگيز 

لذت خواهند برد.
ســرمربى تيم ملى درباره جام ملت هاى آسيا، بيان كرد: ايران در 
اين تورنمنت در خانه بــازى مى كند و باز هم به تيم هاى ديگر 
نشــان مى دهيم كه تيم اول آسيا هستيم. اين مسابقات نزديك به 
رقابت هاى جام جهانى است و ميان اين مسابقات و جام جهانى 
كمتر از يــك هفته فرصت داريم. جام ملت هاى آســيا 12 روز 
طول خواهد كشــيد و سپس جام جهانى در ژاپن شروع مى شود. 
اين تقويم خوبى براى ما نيســت اما تــالش مى كنيم در ميزبانى 

باشيم. داشته  خوبى  عملكرد 
وي درباره حريفان ايران تصريح كرد: مهم نيســت ما با چه تيم هايى 
بازى داريم. اســتراليا، ژاپن، كره جنوبى يا قطر. در هر صورت ما بايد 
قهرمان شــويم و اين انتظارى است كه از ما مى رود. البته رسيدن به 
قهرمانى آســان نيست و ما با تيم هاى خوبى مانند كره جنوبى ديدار 
خواهيم داشــت. ما در خانه بازى مى كنيم و بايد نشان دهيم بهترين 

تيم آسيا هستيم.
كوالكوويچ درباره برنامه آماده سازى تيم ملى توضيحاتى را ارائه كرد 
و گفت: ما از ابتداى ماه آوريل برنامه خود را شــروع مى كنيم. خيلى 
از بازيكنان در اروپا بازى مى كنند و بعد از مسابقات نياز به ريكاورى 
و اســتراحت دارند و اين فرصت مناسبى است تا بازيكنان جديد و 

تمرين كنند و خود را نشان دهند. جوانتر ها با تيم ملى 
ما خيلى شــلوغ خواهــد بود. فصل مســابقات 
المپيك، جام ملت هاى آسيا و بازى هاى انتخابى 
را  جهانى  بازيكنان جــام  ما  داشــت.  خواهيم 

در تيم خود داريم كه امســال جوان خيلى خوبى 
جوانان  مسابقات  در 
شــركت  جهــان 
مــى كننــد و اين 
موضــوع با برنامه 
تداخل  مــا  هاى 
و  دارد  زمانــى 
مــا بايد برنامه 
ســازى  آماده 
ريــكاورى  و 
خوبى  خيلــى 
داشــته باشيم تا 

موفق شويم.

تمرين مقاومتى يكى از محبوب ترين روش ها 
براى بهبود آمادگى جسمانى

 تمرين مقاومتى يكى از محبوب ترين روش ها براى بهبود آمادگى 
جسمانى است.

وحيد ولى پورى عضو هيأت علمى دانشــگاه لرستان در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: برنامه تمرين مقاومتى به عنوان يكى از محبوب ترين 

روش هاى تمرين ورزشى براى بهبود آمادگى جسمانى است.
وى ادامه داد: برنامه تمرين مقاومتى مى تواند با تأكيد بر بهبود قدرت، 

توان، هايپرتروفى يا استقامت عضالنى طراحى شود.
ولى پورى اضافه كرد: تمرين با وزنه مستلزم سازمان دهى جلسه تمرين 
بر پايه استقامت استفاده شــده، تكرار، دورها و وهله هاى استراحتى 
بين دوره هاست. دســت كارى هر يك از اين عناصر، محرك تمرينى 
را تغيير داده و باعث ايجاد ســازگارى هاى منحصربه فردى نسبت به 
تمرين خواهد شد.وى يادآور شد: اشتباه در هريك از اين متغيرها به 
بروز آسيب يا عدم پيشرفت مطلوب خواهد شد، بنابراين دست كارى 

اين متغيرها بايد به درستى انجام شود.
ولى پورى گفت: طول وهله استراحتى بين دوره ها از نقش اساسى در 

طراحى برنامه هاى تمرين قدرتى برخوردار است.

 درحالى مجمع انتخاباتى رياست هيأت 
كشتى استان همدان تا پايان امسال برگزار 
مى شــود كه 5 نامزد براى شركت در اين 

انتخابات ثبت نام كردند. 
شــهريورماه امسال بود كه على رحيمى فر، 
رئيس هيأت كشتى استان همدان، به دليل 
مشــغله كارى و نيــز ســنگ اندازى افراد 
زياده خواهــى كه از دايــره تصميم گيرى 
كشــتى همدان بيرون مانده بودند استعفا 

داد.
بــا آنكه رســول خــادم، رئيــس وقت 
فدراسيون كشتى، و رسول منعم، مديركل 
وقت ورزش و جوانان اســتان همدان، با 
اين اســتعفا مخالفت كردنــد اما با اصرار 
رحيمى فر عاقبت اين اســتعفا در يازدهم 
مهرماه مورد موافقت فدراســيون كشتى و 
اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 

قرار گرفت.
با پذيرش اســتعفاى رئيس هيأت كشتى، 
مديركل وقت ورزش و جوانان حميدرضا 
درويشــى را به عنوان سرپرست هيأت به 
فدراســيون معرفى كرد تا در مدت 3 ماه 
را  انتخاباتى  مجمــع  برگــزارى  مقدمات 
فراهم كند؛ اما از آنجا كه نفر اول كشــتى 
اســتان بودن در مدت زمانــى كوتاه زير 
دندان سرپرســت هيأت مزه كرده بود وى 
به جاى فراهم كردن مجمع به دنبال جذب 
رأى اعضا براى خود بود تا با كسب آراى 
الزم بر صندلى رياست هيأت ورزش اول 

استان تكيه بزند.
 دوران برزخى كشتى همدان

به گزارش تسنيم، ســه ماه نخست امسال 
سرپرستى هيأت كشــتى استان همدان به 
پايان رســيد و هيچ اقدامى براى برگزارى 
مجمــع رخ نداد، اما در اين ميان كشــتى 
همــدان اتفاقات ناگــوارى و تلخى را از 
جمله شــيوع قارچ در ســالن هاى كشتى، 
اخذ وجوه غيرقانونى تعــدادى از عوامل 
هيأت از نوآموزان، كنارگذاشتن چهره هاى 
مطرح كشتى استان از دايره تصميم گيرى، 
بى توجهى به كشتى بانوان، به وزن نرسيدن 
كشــتى گيران در مســابقات مختلف، عدم 
اعزام تيم كشــتى فرنگى نوجوانان استان 
به مســابقات قهرمانى كشــور بــه دليل 
مشــكالت مالى، و عدم كسب سهميه تيم 
ملى در مســابقات جام تختى تجربه كرد. 
كارشناسان كشتى كه از دوره سرپرستى به 
عنوان دوره برزخى ياد مى كنند عمده دليل 
اين ناكامى هاى بزرگ را عدم تجربه كافى 
درويشــى در مديريت كالن و استفاده از 
افرادى در مســئوليت هاى مهم مى دانستند 
كه منافع و مطامع فردى را به منافع كشتى 

ترجيح مى دادند.
با همه اين اوصاف مديركل وقت ورزش و 
جوانان استان همدان تصميمى براى تغيير 
سرپرست هيأت نداشت تا براى يك دوره 
3 ماهه ديگر سرپرستى درويشى در هيأت 

كشتى استان همدان تمديد شود.
كشتى  براى  اجبارى  توفيق  يك   

همدان
اما يك اتفاق غيرمنتظره در بخش مديريت 
كالن ورزش اســتان به يك توفيق اجبارى 

براى ورزش اول همدان تبديل شد.
در حالــى كه هيــچ كس انتظــار تغيير و 
و  ورزش  كل  اداره  راس  در  را  تحولــى 

جوانان استان همدان نداشت رسول منعم 
كه مــدت 40 ماه عنان ورزش اســتان را 
در اختيار داشــت جاى خود را به محسن 
جهانشير، سرپرســت اداره كل ورزش و 
جوانان استان ســمنان داد تا درويشى تنها 

حامى خود را از دست بدهد.
جهانشــير كه با شناخت كافى از وضعيت 
ورزش همــدان اين مســئوليت را قبول 
كــرده بود در يكى از اوليــن فرامين خود 
به عنوان مديركل ورزش و جوانان اســتان 
همدان دستور داد كه هيچ يك از كارمندان 
اين اداره كل حــق فعاليت در هيأت هاى 

ورزشــى را تحــت عنوان رئيــس، نايب 
رئيس، دبير و خزانه دار ندارند.

بــا اعالم ايــن دســتور تمــام آرزوهاى 
سرپرست هيأت كشــتى استان همدان كه 
كارمنــد اداره كل ورزش و جوانــان بود 
براى رياســت هيأت بر بــاد رفت. حتى 
رايزنى هاى صورت گرفته از سوى برخى 
دوســتان درويشــى در وزارت ورزش و 
جوانان و فدراســيون كشتى براى مستثنى 
كردن سرپرست هيأت از اين قانون خللى 
در تصميم جهانشير ايجاد نكرد تا مديركل 
ورزش و جوانان اســتان در اولين امتحان 
خود يعنــى اجراى قانون ســربلند بيرون 
بيايد. جهانشير كه سروسامان بخشيدن به 
وضعيت اسفبار كشتى همدان را در رأس 
برنامه هاى خود قــرارداده بود بالفاصله به 
سرپرست هيأت دستور داد تا هرچه زودتر 
مقدمات برگــزارى مجمع انتخاباتى هيأت 

كشتى استان همدان را فراهم كند.
6 نفر ثبت نــام كردند، يك نفر 

انصراف داد
با آگهى شــدن برگزارى مجمع انتخاباتى 
كثيراالنتشار  روزنامه هاى  در  كشتى  هيأت 
استان زمان ثبت نام نامزدها تا 17 بهمن ماه 
تعيين شــد. با پايان مهلت قانونى 6 نامزد 
براى نشســتن بر روى صندلى رياســت 
هيأت كشتى استان همدان ثبت نام كردند.

حميدرضا يارى، رئيس هيأت تيراندازى با 
كمان استان و مدير عامل شركت سياحتى 
عليصــدر، وحيــد بيگم جانــى از مربيان 
مطرح كشــتى همدان و مديرعامل اســبق 
باشگاه الوند، جالل صابريون، رئيس اسبق 
هيأت كشتى استان، محمد فتحى سرپرست 
حميدرضا  همــدان،  شهرســتان  هيــأت 
موميوند از پيشكســوتان كشــتى استان و 
ميثم مصطفى جوكار از كشتى گيران اسبق 
شهرستان مالير افرادى بودند كه فرم ثبت 

نام را پر كردند.
چنــد روز پــس از پايان مهلــت ثبت نام 
نامزدهــا، جالل صابريــون از حضور در 
انتخابات انصــراف داد تا تعداد نامزدهاى 
رياست هيأت كشتى استان همدان قبل از 

احراز صالحيت ها به 5 نفر برسد.
بى ترديــد در صــورت تأييــد و احــراز 
صالحيــت اين 5 نامزد از ســوى مراجع 
ذيصالح شــاهد يك انتخابــات داغ براى 
هيأت كشــتى استان همدان تا قبل از پايان 
ســال 97 ( اين انتخابات بــه احتمال زياد 
در نيمه اسفند ماه برگزار مى شود) خواهيم 

بود.
به نظر مى رسد بخت حميدرضا يارى براى 
نشســتن بر روى صندلى رياســت هيأت 
كشتى استان همدان بيش از 4 نامزد ديگر 
باشــد و اين احتمال نيز وجود دارد تا قبل 
از رأى گيرى برخــى نامزدها به نفع يارى 

كناره  گيرى كنند.
حميدرضــا يــارى در مجمــع انتخاباتى 
پيشــين نيز نامزد رياســت هيأت كشتى 
اســتان بود و با رحيمى فر براى در دست 
گرفتن فرمان مديريت ورزش اول اســتان 
رقابت تنگاتنگى داشــت، اما در نهايت با 
يك راى اختــالف عرصه را به رحيمى فر 

واگذار كرد.
يارى ســپس در مجمــع انتخابات هيأت 
تيراندازى با كمان شركت كرد و موفق شد 
با كسب آراى مجمع، رياست اين هيأت را 

برعهده بگيرد.
وى در مدت زمان حضورش در رياســت 
هيأت تيرانــدازى با كمان موفق عمل كرد 
و هيأت استان را به جايگاه سومين هيأت 
برتر كشــور رساند.البته در اين ميان بخت 
وحيــد بيگم جانى و محمــد فتحى براى 
رقابــت با حميدرضا يارى و نشســتن بر 
صندلى هيأت بيش از دو نامزد ديگر است.

آنچه مسلم اســت، در اين مدتى كه هيأت 
كشتى اســتان همدان با سرپرست اداره شد 
يكى از بدترين دوران تاريخ خود را پشــت 
سر گذاشــت؛ از اين رو رئيس آينده هيأت 
كشــتى استان همدان با درنظر گرفتن وقايع 
تلخ رخ داده در اين چند ماه بايد از گماردن 
افراد معلوم  الحالــى كه صرفا به دنبال منافع 
و مطامع شــخصى هستند و در مدت زمان 
اندك حضورشــان در هيأت آســيب هاى 
جبران ناپذيرى به ورزش اول استان زدند در 

مسئوليت هاى مهم هيأت استان پرهيز كند.

علم ورزش

كشتى همدان تا پايان سال صاحب رئيس مى شود

5 نامزد براى يك صندلى 

بــه نظر مى رســد بخت 
حميدرضــا يــارى براى 
صندلى  روى  بر  نشستن 
رياســت هيأت كشــتى 
 4 از  بيش  همدان  استان 
نامزد ديگر باشــد و اين 
احتمال نيــز وجود دارد تا 
قبــل از رأى گيرى برخى 
يارى  نفــع  به  نامزدهــا 

كناره  گيرى كنند

تمرين كنند و خودجوانتر ها با تيم ملى 
ما خيلى شــلوغفصل مســابقات 
المپيك، جام ملتبازى هاى انتخابى 
را  جهانى  داشــتجــام  خواهيم 

در تيم خود داريجوان خيلى خوبى 
مسا در 
جهــا
مــى
موض
هاى
زم
مـ
آ
و
خ
داش
موفق
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نيش و نوش

خبـر

دولت پيگير تصويب اليحه كودك همسرى است
 معــاون امور زنان و خانواده رئيس جمهورى بــر پيگيرى تصويب اليحه كودك 

همسرى از سوى دولت و ضرورت توجه نمايندگان به اين اليحه تاكيد كرد.
معصومه ابتكار تاكيد كرد: آمار كودك همســرى در ايران خيلى باال نيست و عدد آن 
پايين است اما از نظر ما بسيار اهميت دارد، دو بعد اصلى دارد، بعد قانونى و حقوقى 

كه دولت اليحه اى در اين زمينه تنظيم كرده است.
وى بــا بيان اينكه در اين اليحه ازدواج دختران زير كم ســن و ســال حتى با مجوز 
قاضى كامال ممنوع مى شــود افزود: از نظر متخصصان روانشناسى و پزشكان دختران 
13 ساله كودك محسوب مى شوند كه بايد با هر ميزان و مالكى تالش كنيم براساس 

اين قانون اصالح شود.

سال 98 كمبود دارو نخواهيم داشت
 وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: بر اساس برنامه ريزى هايى كه 
انجام شــده است به طور يقين سال آينده موضوعى به نام كمبود داروهاى اساسى را 

در كشور نخواهيم داشت.
به گزارش ايلنا، سعيد نمكى درباره قيمت داروها در داروخانه ها كه افزايش چشمگيرى 
داشته است، افزود: قيمت دارو فقط افزايش سنواتى است، اصال نگذاشتيم قيمت دارو 
افزايش يابد و اگر جايى بيش از قيمت 9 تا 10درصد ميانگين افزايش قيمت دارو در 

سال 97 بوده است، تقاضا مى شود به سازمان غذا و دارو يا دفتر بنده اطالع دهند. 
نمكى در پاسخ به اين سوال كه براى سال آينده افزايش قيمت دارو را شاهد خواهيم 

بود، اظهار داشت: اين افزايش فقط در حد افزايش سنواتى قيمت ها خواهد بود.

 97 درصد مردان كشور حداقل يك عامل خطر بيمارى 
قلبى دارند

 97 درصد مردان حداقل يك ريسك فاكتور (عامل خطر) مانند اضافه وزن، مصرف 
دخانيــات، كم تحركى و اســترس را براى بيمارى هاى قلبــى و عروقى دارند و 45 

 درصدشان اضافه وزن دارند. 
معاون وزير بهداشت گفت: بيش از 93 درصد زنان در كشور بيمه هستند و كمتر از 91 
درصد آقايان در كشور به  خدمات بيمه اى دسترسى دارند. به همين نسبت بيمه مكمل 
آقايان نيز كمتر از زنان است. به گزارش ايسنا، عليرضا رئيسى، افزود: همچنين غذاى 
ناسالم و سبك زندگى و مصرف دخانيات در آقايان وجود دارد. 83 درصد مبتاليان به 

ايدز در كشور را  آقايان تشكيل مى دهند. 

يارانه معلوالن، جوابگوى نيازهايشان نيست
 معاون توانبخشى سازمان بهزيستى استان همدان از معضل ملى تامين 
دارو و وسايل بهداشتى  و افزايش بيش از 400 درصدى قيمت پوشك 

خبر داد.
فريدالدين حجت االسالمى در گفت و گو با ايسنا منطقه همدان، با بيان 
اينكه  مراكز نگهــدارى از معلولين به دليل تحريم هاى ظالمانه و بروز 
مشكل در تامين دارو و پوشك بيش از 8 ماه است كه درحال جنگيدن 
با كمبود امكانات هســتند، گفت:  تمامى مراكز نگهدارى معلولين در 
استان براساس يارانه دريافتى از سازمان بهزيستى اقدام به خريد دارو و 
پوشك مى كنند؛ اين درحاليست كه يارانه هاى ارسالى به اين مراكز نسبت 

به گرانى ها بسيار ناچيز بوده و جواب گوى نيازهاى معلوالن  نيست.
وى با تاكيد بر اينكه در صورت عدم ايجاد راهكارى جدى و يا تدبيرى 
مناسب براى رفع مشــكالت تامين دارو و پوشك از سوى دولت اين 
موضوع  در ســال آينده تبديل به يك بحران خواهد شــد، اظهار كرد: 
درسال آينده مشكالت مربوط به كمبود دارو، پوشك، وسايل بهداشتى 
و عدم افزايش يارانه معلولين در مراكز نگهدارى كل كشور ملموس تر 

شده و كنترل آن كار بسيار سختى خواهد بود.
معاون توانبخشى ســازمان بهزيستى استان همدان با اشاره به واگذارى 
تمامــى مراكز نگهدارى از معلولين به بخــش خصوصى، عنوان كرد: 
سازمان بهزيستى تنها وظيفه نظارت بر چيدمان پرسنل را به عهده دارد از 

اين رو استخدام نيروهاى اسانى وظيفه بخش خصوصى است.

200هزار نفر هر سال در كشور دچار سكته 
مغزى مى شوند

 دبير انجمن سكته مغزى ايران از ابتالى ساالنه 200هزار نفر به سكته 
مغزى در كشور خبر داد.

به گزارش ايرنا، مسعود مهرپور افزود: سكته مغزى دومين عامل مرگ و 
مير در كشور است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وى اظهار داشــت: بيشتر افراد دچار سكته هاى مغزى ناقص مى شوند 
كه مختل شدن عضالت، ختالل در تكلم و دوبينى از عاليم آن است.

اين متخصص مغز و اعصاب تصريح كرد: در حال حاضر ســكته هاى 
مغزى ناقص در ســنين 40 تا 50 سال بيشــتر اتفاق مى افتد و ورزش 

نكردن و تغذيه نامناسب ابتال به اين ييمارى را تشديد مى كند.
مهر پور ادامه داد: متاســفانه روند توسعه شهرنشينى بيمارگونه است و 
باعث شده فعاليت فيزيكى روزمره كاهش و استرس شدت يابد كه اين 

عوامل به سكته مغزى منجر مى شوند.
مهرپور خاطرنشــان كرد: افراد بايد ســكته مغزى را جدى بگيرند و از 

اضافه وزن و خوردن غذاهاى آماده بپرهيزند.
فرهــاد اســرارزادگان، دانشــيار دانشــگاه علوم پزشــكى شــهيد بهشــتى 
نيــز در ايــن همايــش از توليــد داروى ضــد لختــه بــراى درمان ســكته 

مغــزى خبــر داد و گفــت: ايــن دارو بــه زودى وارد بــازار مــى شــود.
وى افزود: 85 درصد سكته مغزى به دليل گرفتگى عروق و 15درصد به 
علت پارگى عروق اســت.وى ادامه داد: افراد وقتى وارد سن 50سالگى 
به بعد مى شــوند احتمال ابتال به سكته مغزى در آنها افزايش مى يابد 

بنابراين بايد از عوامل خطر ابتال به اين بيمارى پيشگيرى كنند.
اين پزشــك تصريح كرد: در حال حاضر داروهاى موثرى در كشــور 
براى درمان ســكته مغزى وجود دارد كه توليد داخل هستند و شانس 

خونريزى هاى مغزى را كاهش مى دهند.

جام جم: سقوط مرگبار زني از طبقه 14 برج 
 زنده مونده باشه صلوات!!

آفتاب: نبايد خود را با اروپايي ها مقايسه كنيم 
 دقيقا!!

ابرار: نقشه راه دولت و ملت در دهه پيش رو ترسيم شد
 نقشه گنج!!

ابتكار: سهميه ويژه براي زنان در انتخابات
 باز سهميه بندى شروع شد!!

اصالحات: خداحافظي با نسخه نويسي كاغذى
 يعنى ديگه اين دست خط هاى عجق وجق رو نمى بينيم!!

همدان پيام: در آسمان فرودگاه همدان پرنده پر نمى زند
 البد آسمانش مناسب نيست!!
ايرنا: زير زمين نيز پر از كوه است

 جل الخالق
مهر: فسيل عنكبوت 113 ساله با چشمان درخشان كشف شد
 حاال يعنى درخشش چشماش هم بعد 113 سال مونده!!

مهر: روسيه توريست به مدار زمين مى برد
 تو كشور ما فقط ميمون رو به فضا مى فرستن!!

خبرآنالين: شبهاى هگمتانه موسيقيايى مى شود
 اينم ميراث مدير سابق!!

سالمت نيوز: فشار خون باال بيمارى هزار چهره 
 مرد هزار چهره شنيده بوديم اين يكى رو نه!!

ابرار ورزشي: منتظري: مثل بينوايان شده ايم 
 خوبه اثر ويكتور هوگو نيستيم!!

همدان پيام: 85 كيلومتر راه براي پولدارها
  راهشون آسفالت شده يا نه!!

جام جم: آموزش آشپزي بدون گوشت 
 اينم يه شيوه براى مقابله با گرونى!!

ايران: خريد علوفه به جاي حبس
 بدون شرح!!

بازپرسى كه دستور فيلتر تلگرام را داد 
تبرئه شد

 بازپرس ســابق شعبه دوم دادســراى فرهنگ و رسانه كه دستور 
فيلترينــگ تلگرام را صادر كرده بود، از شــكايتى تحت عنوان اقدام 

خالف قانون تبرئه شد.
زينب طاهرى وكيل دادگســترى و شاكى اين پرونده در گفت وگو با 
ايرنا با اعالم اين خبر اظهار داشــت: دهم ارديبهشت امسال، دادستان 
تهران در رسانه هاى رســمى اعالم كرد كه تلگرام به دستوربازپرس 

شعبه دوم دادسراى فرهنگ و رسانه فيلتر شده است.
وى گفت: اين اقدام به حقوق قانونى و انسانى افراد زيادى لطمه وارد 
كرد. در همين ارتباط و بعد از بررسى هاى زياد، اليحه اعتراضى مبنى 
بــر اقدام خالف قانون بازپرس تنظيم و در دادســتانى تهران به ثبت 

رسانديم و به قرار بازپرس شعبه دوم، اعتراض كرديم.
طاهرى افزود: عالوه بر شكايت از اين اقدام خالف قانون، لوايحى را 
نيز مشــتمل بر شكايت تعداد زيادى از افراد متضرر، در دادستانى كل 

كشور و حوزه رياست قوه قضائيه به ثبت رسانديم.
اين وكيل دادگســترى اضافه كرد: دادســتانى تهران، شــكايت از 
بازپرس شعبه دوم را براى رسيدگى به شعبه نهم دادسراى فرهنگ 
و رســانه ارجاع داد كه در اين شعبه، بدون توجه به موضوع اصلى 
يعنى اعتراض به قرار صادره در شــعبه دوم، قرار منع تعقيب صادر 
شــد اين در حالى اســت كه فيلترينگ تلگرام نقض قانون اساسى 

است.
طاهرى تاكيد كرد: مساله فيلترينگ تلگرام به اين علت بحث برانگيز 
اســت كه آيا مدعى العموم مى تواند دستور فيلتر يك پيام رسان يا به 
طور كلى فضاى مجازى را به بازپرس بدهد؟ در هيچ جاى قانون اين 

امر جزو حوزه اختيارات دادستان نيست.

118 هزار تخلف سرعت در جاده هاى همدان 
ثبت شد

 رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: 118 هزار تخلف ســرعت 
غيرمجــاز توســط دوربين هاى ثبــت تخلف، 10 ماهه امســال در 

محورهاى ارتباطى اين استان ثبت شده است.
رضا عزيزى روز چهارشــنبه در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: جريمه 
پيش بينى شده تا 30 كيلومتر بيشتر از استاندارد تعيين شده 600 هزار 

ريال و بيش از 30 كيلومتر در ساعت 2 ميليون ريال است.
وى مثال زد: چنانچه براى محورى سرعت 70 كيلومتر در ساعت پيش 
بينى شده باشد راننده اى با 100 كيلومتر در ساعت تردد كند 600 هزار 
ريال و راننده ديگرى با 101 كيلومتر در ســاعت تردد كند 2 ميليون 

ريال جريمه مى شود.
رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: 52 دوربين ثبت تخلف سرعت 
در جاده هاى اين اســتان وجود دارد كه شمارى از آنها به عللى دچار 

قطعى و نقص هستند.
عزيــزى ادامــه داد: 14 پايه براى نصب دوربين هــاى جديد كنترل 
ســرعت در جاده هاى اين استان قرار گرفته است با اين وجود شمار 

زيادى از محورها بدون دوربين هستند.
وى توضيح داد: پوشش كامل تمامى محورهاى اصلى و فرعى به ويژه 
شــهرهاى تويسركان، كبودراهنگ و جاده منتهى به غارعليصدر براى 

كاستن سوانح جاده اى ضرورى است.

مهدي ناصرنژاد»
 خيابان قديمي اكباتان كه يك ســالي 
هســت به پياده راه تبديل شــده در تمام 
ادوار گذشــته به عنوان منطقه تجاري و 
تجمع كســب و كارهاي مختلف ســنتي 
و مايحتــاج عمومــي و همچنين صنايع 
كوچك دستي و بومي شــناخته مي شود 
و به نــدرت به عنوان منطقه مســكوني 
مطرح بوده اســت و به هميــن دليل در 
گذشــته رونق خوبي هم در حوزه كسب 
و كار داشته اســت. خيابان اكباتان قديم 
با گذرگاه ها و تيمچه ها و كاروانسراهاي 
اطــراف آن از قديم االيام به عنوان قطب 
داد و ســتد و تأمين مايحتاج عمومي در 
بين روستانشينان نواحي پايين دستي شهر 
و همچنين نقاط شــمال و شمال غرب و 
شهرت  همدان  پيراموني  روستاهاي  حتي 
داشــته و به همين لحــاظ زندگي براي 
كسبه و بازاريان اين منطقه وسيع از شهر 
بزرگ همدان، همواره مواج و پرخروش 
و پررونق بوده اســت امــا در روزگاران 
حاضــر از آن همــه جنــب و جوش و 
تحرك و ديگ هاي جوشــان براي خيل 
كاسبان اكباتان قديم خبري نيست و فقط 
يك جمله (يادش به خير) مانده اســت و 

ديگر هيچ. 
به گفته خود كســبه و مغازه داران قديمي 
اكباتان ارمغان پياده راه از حدود دو سال 
پيش بــراي اهالــي اكباتان فقــط ركود 
و خاموشــي چراغ هاي كســب و كار و 
نجواي چه كنم چه كنم بوده و هســت و 
گويي زندگي در اين منطقه خاموش شهر 

براي هميشه تمام است.
چنــد روزي هســت پــاي جمعــي از 
مغــازه داران اكباتاني به نمايندگي از خيل 
كســبه بيكار اين خيابان يا همان پياده راه 
به روزنامه همدان پيام باز شــده و گويي 
اين بندگان خدا نااميد از تمام مراجعات 
قبلــي خود بــه ادارات و ســازمان هاي 
مسئول به نقطه استيصال رسيده و از همه 
جا و همه چيز دل بريده و اينك دست به 

دامان رسانه ها شده اند. 
حرف اصلي كســبه اكباتان اين است كه 
با پياده راه شــدن، اكباتان از همه ســو به 

يك منطقه تجاري بن بســت تبديل شده 
است چون نه از آن همه مشتري و رفت 
و آمد شهري و روستايي به علت برچيده 
شدن محورهاي حمل و نقل به اين محل 
خبري هســت و نه از گردشــگراني كه 
وعده داده مي شد با پياده راه شدن اكباتان 
راهشــان به اين نقطه تاريخي بازخواهد 

شد.
ــب  ــه ل ــان ب ــبه ج ــن كس ــي از همي يك
ــد  ــه نظــر مي آي ــي كــه ب رســيده در حال
ــال  ــك س ــي در ي ــي فراوان ــب مال مصائ
گذشــته تحمــل كــرده اســت مي گويــد، 
ــه در  ــم ك ــاده راه را ه ــن پي كاش همي
بــوق و كرنــا كرده انــد يــك جــوري بــه 
ــه اي  ــل جذب ــا الاق ــاندند ت ــان مي رس پاي
گردشــگران  و  شــهر  مــردم  بــراي 
احتمالــي داشــته باشــد، چــون در حــال 
ــان  ــاظ مبلم ــه از لح ــاده راه ن ــر پي حاض
شــهري طبــق طــرح اوليــه تكميــل 
كــه  روشــنايي  انــدك  نــه  و  اســت 
ــا تاريــك  معــدود رهگــذران و كســبه ب
شــدن هــوا بتواننــد جلــوي پــاي خــود 

ــد. را ببينن
به گفته وي بالتكليفي پياده راه و از سويي 
هم ركود اقتصادي حاكم بر اكباتان علت 

بســياري از ناهنجاري هاي اجتماعي هم 
در محل شــده اســت كه فعاليت امن و 
بي مزاحمت مواد فروشان و بزهكاران از 

آن جمله مي باشد. 
اكبــر ملكي يكــي از نمايندگان كســبه 
اكباتــان و رئيس هيأت امنــاي پياده راه 
اكباتان در اين باره به شدت گله مند است 
كه برخي از اعضاي شــوراي اســالمي 
شــهر همدان نيز كه گرفتاري و مطالبات 
به حق كســبه اكباتان را درك مي كنند و 
در صدد چاره جويي هستند انگ نامربوط 
مي خورند كه دليل دفاع و حمايت شــما 
از اينان (كســبه اكباتان) چيســت و چه 

وعده اي در اين ارتباط گرفته ايد!
وي مي گويــد: البتــه تمــام مســئوالن 
ــهر  ــوراي ش ــتانداري، ش ــهرداري، اس ش
و ديگــر نهادهــاي مســئول كــه بــه آنهــا 
ــه شــده اســت، حــرف و منطــق  مراجع
ولــي  مي پذيرنــد  را  اكباتــان  كســبه 
ــه كاري و حــل  ــادر ب ــگار در عمــل ق ان
ــي از  ــه طرح ــرا ك ــتند، چ ــكلي نيس مش
ابتــدا بــدون اينكــه جوانــب آن ســنجيده 
ــل  ــل بعم ــري عاج ــود و از اول فك ش
ــر  ــال حاض ــده و در ح ــرا ش ــد، اج آي
ــد مگــر  كاري از دســت كســي برنمي آي

اينكــه بــراي خــالص شــدن از شــر 
ــورت  ــام ص ــان تم ــاره اكبات ــبه بيچ كس

ــد. ــاك كن ــئله را پ مس
به گفتــه وي اداره ميــراث فرهنگي نيز 
مزيد بر علت هاي بســياري اســت و با 
حصار كشــيدن پيرامون تپــه هكمتانه به 
اين  ما،  گذشــتگان  عظيم  ميــراث  بهانه 
منطقه را از همه ســو به بن بســت كامل 
تبديل كرده و راه رفت و آمد حمل ونقل 

عمومي را بسته است.
در هميــن حال كســبه اكباتان توســط 
نماينــدگان خــود در دفتــر روزنامــه 
عاجل  درخواســت  يــك  همدان پيــام 
بعنوان مســكن موقتي دارد و مي گويند 
با وجود تمــام ركود اقتصادي حاكم بر 
فضاي كســب و كار شهرمان، يك سال 
به اميــد رونق بازار شــب عيدي صبر 
كرده ايــم تــا بلكه جبران مافــات كنيم 
اما انــگار هيچ خبري نيســت. آنان از 
تمهيداتي  الاقل  مي كنند  تقاضا  مسئوالن 
فراهم شود تا معدود روزهاي باقيمانده 
از سال جاري و در آستانه سال نو بشود 
با رونق كسب و كار اسباب دلخوشي و 
راحتــي خيال خيل خانواده هاي خويش 

سازند. فراهم  را 

پياده راه اكباتان 
زندگي اهالي محل را مختل كرد!

مريم سليمى »
 گويا در روزهاى پايانى ســال بازار 
شيرينى و شكالت در همدان طرفداران 
خوبى دارد و توليــد كنندگان جوايزى 
مناســبى براى مشــترى هــاى خود در 
نمايشــگاه دائمى همدان در نظر گرفته 

اند. 
شكالت  شيريني،  نمايشگاه،  پانزدهمين 
ســوغات و تزيينات سفره هفت سين از 
29 بهمن الي 4 اسفند  هر روزه از ساعت 
15 الى21 در محل دائمى نمايشگاه بين 

المللى همدان برگزار است.
110 مشاركت كننده از استان هاي تهران، 
اصفهان، قزوين، كرمانشاه، البرز، كرمان، 
آذربايجــان شــرقي و غربــي، اردبيل، 
كردســتان و همدان  محصوالت خود را 
در نمايشگاه دائمي استان همدان عرضه 

كرده و در خدمت همشهريان هستند. 
شــاخصه اي كه ايــن نمايشــگاه را با 
سال هاي  مشــابه  نمايشــگاه هاي  ديگر 
گذشــته متمايز كــرده اين اســت كه 
محصوالت عرضه شــده اكثــرأ گياهي 
و فاقد افزودنى ها هســتند به خصوص 
شــيريني هاي خانگي كه با عسل، شيره 
خرما و شيره انگور تهيه شده اند و مواد 
از  غيرطبيعي  افزودني هاي  و  شــيميايي 

شيريني ها حذف شده است.
رئيــس اتحاديــه قنادان اســتان همدان 
همزمــان با برپايــى اين نمايشــگاه از 
مصوب شــدن قيمت هاى شــيرينى و 
شكالت در هفته آينده خبر داد و گفت: 
با توجه بــه افزايش قيمــت هاى همه 

اجناس در بــازار ما تابه حال هيچ گونه 
افزايش قيمت را اعالم نكرده ايم.

محمد ارغــوان در گفتگو با همدان پيام 
دليل گرانى برخى شكالت ها در بازار، 
را برند بودن آن كاالها دانســت و گفت:  
اين قيمت ها توســط شركت هاى تهران 
افزايش مى يابــد و ارتباطى به اتحاديه 
همدان ندارد. امــا اتحاديه در دهه اول 
اســفند قيمــت هاى مصــوب را اعالم 

خواهند كرد.
 اين روزها شيرينى شكالت در نمايشگاه 
دائمى همدان كام مردم همشــهريان  را 
شــيرين كــرده و حضور گرمشــان در 
نمايشگاه دائمى بيانگر همين امر است . 

بيســكوئيت هاي داراي سبزيجات معطر 
همچنين سبوس دار شركت ستاك از اين 
جمله محصوالت است كه در نمايشگاه 
طرفــداران زيادي دارد و اين شــركت 
براي مشتريان خود در نمايشگاه جوايز 
خوبي در نظر گرفته است افرادي كه 50 
هزار تومان خريد داشــته باشند از امتياز 

قرعه كشي بهره مند مي شوند. 
شــركت  غرفــه دار  ســركاني  مهــدي 
ســتاك در نمايشــگاه از برنــد بــودن 
گفــت:  و  داد  خبــر  محصوالتشــان 
ــدون  بيســكوئيت هاي شــركت ســتاك ب
ــا  ــكر و ب ــدون ش ــده و ب ــواد نگهدارن م
ــوند و  ــه مي ش عصــاره توت فرنگــي تهي

بــراي شــيرين كــردن، بيســكوئيت ها 
از عســل و شــيرين كننده هاي طبيعــي 
اســتفاده مي كنيــم. ســبوس دار بــودن 
بيســكوئيت ها و افزودني هــاي گياهــي 
كيفيــت  جملــه  از  شــوبت  مثــل 
ــه  ــن شــركت اســت و ب محصــوالت اي
دليــل هميــن مزيــت فعاليــت نيروهــاى 
نمايندگــي ســتاك همــدان در عرضــه و 
ــه  ــي  ب ــاي خوب ــتغالزايي  موفقيت ه اش
ــراي 20 نفــر اشــتغال  همــراه داشــته و ب

كرده ايــم. ايجــاد 
ــا محصــوالت  ــاي م ــزود: نيروه وي اف
را بــه مغازه هــاي ســطح اســتان توزيــع 
ــه  ــا ب ــز م ــي ني ــد و در بازارياب مي كنن

ــت  ــي دس ــارت خوب ــتغالزايي و مه اش
يافته ايــم.

ــا  ــز ب ــهد ني ــوي مش ــوالت رض محص
50 درصــد تخفيــف مــورد اســتقبال 
دائمــي  نمايشــگاه  در  همشــهريان 
نمايندگــي  مديــر  اســت.  همــدان 
ــف  ــل تخفي ــوي دلي ــوالت رض محص
را  محصــوالت  ايــن  توجــه  قابــل 
ــد  ــه 50 درص ــح داد ك ــه توضي اينگون
مابقــي قيمــت را آســتان مقــدس قــدس 
ــي  ــا قدم ــد ت رضــوي پرداخــت مي كن
ــت  از  ــان و حماي ــتغال جوان ــراي اش ب
مــردم مناطــق محــروم كشــور برداشــته 

ــد. باش
ــه  ــن محمول ــزود:  اولي ــه اف وي در ادام
بــاري نمايندگــى  محصــوالت رضــوي 
ــا مــردم در  ــه نمايشــگاه آورديــم ت را ب
ــات  ــال از تخفيف ــى س ــاى پايان روزه
محصــوالت مــا بهــره منــد شــوند.
باشــد كــه ايــن حركــت فرهنگــى مولــد 

ــد. ــم بزن ــتان را رق ــتغال در اس اش
ــا  ــز ب ــتان ني ــتان لرس ــده اس ــد كنن تولي
ــز، شــيريني كنجــدي  معجون هــاي تبري
ــي  ــز بلداج ــاد، گ ــفيد خرم اب ــياه س س
اصفهــان، باســلوق عســلي وارده شــيره 
ــى را   ــدان خوب ــيراز عالقمن ــور ش انگ
ــه خــود نمايشــگاه بين المللــي  ــه غرف ب

ــرده اســت. همــدان جــذب ك
كردســتان   ارده  حلــوا  نمايندگــى 
ارده،  حلــوا  ارده،  كــرم   محصــوالت 
ــوا عســلي پيچــي، محصوالتــش را  حل

رژيمــي معرفــي مــى دانــد.

علي ابوالقاسمي گفت: دو سال پيش اين 
نمايندگي در همدان فعال شــده اســت 
و محصوالتي كه در نمايشــگاه عرضه 
مي شــد همه از روغن كنجــد، روغن 
زيتون ،عســل و شــيره انگور تهيه شده 
است و مناســب براي افرادي هست كه 

از چربي و قند باال رنج مي برند.
ــكاري  ــر ابت ــا  هن ــم ب ــي ه زوج جوان
ــاج زندگــي  ــن مايحت ــراي تأمي خــود ب
آشــپزخانه  در  بزرگــي  قنــادي 
ــه  ــا تهي ــد و ب ــاد كرده ان ــان  ايج منزلش
ــدون شــكر و  شــيريني هاي طبيعــي و ب
ــگاه  ــيميايي در نمايش ــاي ش افزودني ه
ــوان  ــواده ج ــن خان ــد اي ــور دارن حض
ــادرازي، برنجــي  ــيريني هاي پ ــواع ش ان
ــتوك،  ــاده برش ــران س ــگ، زعف دو رن
ــان چايــي كــره اي،  ــرد، ن ــان چايــي ت ن
كلوچــه گردويــي، نــان نــازك، قوتــاب 

كرده انــد. عرضــه  را 
همســر خانواده در ادامه پيشنهادي براي 
جوانان داشت و گفت: براي كسب و كار 
منتظر ادارت دولتى نباشــند از استعداد و 
توانايي خود بهره  ببرند چرا كه اگر اولين 
قدم را مصمم بردارند موفق خواهند شد.

ــاري  ــال و بختي ــي چارمح ــز بلداج گ
نمايشــگاه  هگمتانــه  ســالن  در  نيــز 
توليــدي  دارد  پررنگــي  حضــور 
نبــات  محصــوالت،  بــا  بلداجــي 
ــز  ــواع گ ــوع، ان ــاي متن ــزدي پولك ه ي
ــه  ــد ب ــف از تولي ــاي مختل ــا طعم ه ب
مصــرف و بــا قيمــت تنظيــم بــازار 
ــرده اســت. ــه ك ــش را عرض محصوالت

همشهريان جوايز خريد شيرينى در نمايشگاه را از دست ندهند


