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همه چي خوب و آرام بود 
تا يكمي برف آمد 

 آفريدگار قادر و توانا كل كائنات را به 
گونه اي خلق كرده اســت كه همه چي با 
همه احوال از جاندار و بي جان تا باهوش 
و بي هوش در كار هم هســتند و با هم در 

ارتباط مي باشند.

شيرين سو هم صاحب مجتمع ادارى مى شود
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چرا ميراث ناملموس ايرانى به رويدادهايى براى توسعه 
گردشگرى تبديل نمى شوند؟

فرصت يلداى 97 
بدون استفاده از دست رفت

همدان و 2 خط ريلى «تاكستان- رزن - همدان» يا «همدان-دهگالن- بيجار- زنجان»

باالخره كدام خط ريلى؟
با فرهنگ سازى هزينه 
جمع آورى زباله صرف 
خدمات شهرى مى شود

هزينه اى كه 
زباله هاى مردم 

بردوش شهردارى 
مى گذارد كاهش اتوبوس هاى شهرى همدان

 نسبت به سرانه جمعيتى
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رتبه دوم بيمارستان آتيه در ضريب اشغال تخت بسترى
 رئيس بيمارستان آتيه همدان از رتبه دوم بيمارستان آتيه همدان در ضريب اشغال تخت بسترى خبر داد.

عباداهللا فدايى اطهر در گفت وگو با فارس با بيان اينكه سال گذشته بيمارستان بعثت همدان داراى 500 و بيمارستان آتيه همدان 
150 تخت فعال بود اظهار كرد: در اين سال ضريب اشغال تخت بسترى بيمارستان بعثت 41 هزار و 602 بود و رتبه اول را به 
دست آورد.وى با بيان اينكه ضريب اشغال تخت بيمارستان آتيه همدان 19 هزار و 870 مورد بوده است افزود: ضريب اشغال 

بيمارستان فاطميه 18 هزار و 293، عليمراديان نهاوند 17 هزار و 747 و غرضى مالير نيز 16 هزار و 360 مورد بوده است.
رئيس بيمارستان آتيه همدان با اشاره به اينكه ظرفيت اشغال تخت يكى از فعاليت هاى مهم هر بيمارستان است، گفت: به طور 

متوسط مدت بسترى بيمار در بيمارستان 2,5 روز خواهد بود.
وى با بيان اينكه از لحاظ ضريب اشغال تخت رتبه دوم را در استان داريم افزود: سال گذشته ضريب اشغال تخت بيمارستان 
فاطميه 90,3 بوده و بيمارستان آتيه 80,1 بوده كه در حال حاضر نيز به 80,4 رسيده است.فدايى اطهر با اشاره به اينكه ضريب 
اشغال تخت شهيد بهشتى همدان 77 درصد است گفت: در حال حاضر بيمه هاى غير تامين اجتماعى سقف تعهدات خود را 

كاهش داده اند و در برخى از بخش ها خدمات ما طبق خواسته بيمه ها تنها در بخش اورژانسى شده است.

شهرداران  به دنبال منابع درآمد پايدار باشند 
 استاندار همدان گفت: شهرداري هاي استان همدان بايد به دنبال منابع درآمدي پايدار در شهرها باشند.

سيدســعيد شاهرخي در همايش كميســيون ماده 100 شهرداري هاي اســتان همدان تاكيد كرد: تدوين ضوابط شهرسازي و 
طرح هاي جامع تفضيلي و شهري براي رسيدن به محيط مناسب و مفرح شهري براي رفاه هرچه بيشتر شهروندان است.

استاندار همدان افزود: شهرداري و شوراهاي اسالمي شهر مكلف به فراهم آوردن شرايط مطلوب براي رفاه شهروندان با اجراي 
قانون در كالبد شهرها هستند.

به گزارش  مهر، شاهرخي گفت: كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري ها مكلف به اعمال قانون براي رعايت ضوابط شهري 
و جلوگيري از تخلفاتي كه موجب تضييع حقوق شهروندان مي شود، است.

وي گفت: شهرداري ها بايد به دنبال منابع درآمدي پايدار در شهرها باشند و نگاه درآمدزايي به تخلفات ساختماني از طريق 
ماده 100 نداشته باشند.

اســتاندار همدان اضافه كرد: بايد قوانين و مقررات براي همه شهروندان به صورت يكسان اعمال و اجرا شود چراكه همه در 
مقابل قانون و مقررات برابرند.

همه چي خوب و آرام بود تا يكمي برف آمد 
مهدي ناصرنژاد »

 آفريدگار قادر و توانا كل كائنات را به گونه اي خلق كرده اســت 
كــه همه چي با همه احوال از جاندار و بي جان تا باهوش و بي هوش 
در كار هم هســتند و با هم در ارتباط مي باشند، به گونه اي كه زندگي 
انسان به عنوان موجود باهوش و خردمند با گردش طبيعت كه به ظاهر 
بي هوش مي نمايد و از خرد انساني بهره اي نبرده است، با هم در ارتباط 

و زد و بند منطقي و حياتي هستند.
بي گمان در همين ارتباط اســت كه انسان در فصول زندگي با طغيان 
زمستان هاي سرد وپربرف و يخبندان سازگاري يافته است و چنانچه 
زمســتان به اقتضاي طبيعت بي جان خود سرما و برف نشان مي دهد، 
به اين معني نيست كه بخواهد زندگي را بر انسان ها دشوار سازد، اما 
اگر خودمان ســازگار نباشيم و درمقابل بارش اندك برفي بهم بريزيم 
و مقهور شــويم، آن وقت است كه زمســتان هم از دورنماي زيباي 
خويش جلوه نخواهد كرد و دشــواري هايش عليه ما طغيان مي كند و 
شــايد هم اتومبيلي كه زير پاي ماست در يك شيب ماليم ليز بخورد 

و در برف بماند. 
همين پنجشــنبه گذشــته در شــهر ما همه چي خوب و آرام بود كه 
برف شــروع به باريدن كرد و خيلي ها هم كه در تداركات شب يلدا 
بودند، از سر ناسازگاري وسيله هاي نقليه خود را از پاركينگ ها بيرون 
كشيدند. همدان زيباي ما شهر چندان بزرگ و درندشتي نيست اما به 
لحاظ كوهســتاني بودن طبيعت آن بسترهاي دور و نزديكش مسطح 
نمي باشــد و برف كه مي بارد قسمت هاي جنوبي شهر زودتر و بيشتر 
از بخش هاي شمالي و كم شيب، سفيد پوش مي شوند.  خبر مي رسيد 
كه تردد ســواره در خيابان و كوچه هاي جنوبي شهر در آن روز برفي 
به ســختي انجام مي شود و چند جايي هم راننده هاي ناشي و تازه كار 
نتوانســته اند راحت از كنار هم عبور كنند و بــه هم خورده اند. يكي 
از همين شهروندان ســواره در برف مي گفت: مسيري در باالي شهر 
همدان را كه در روزهاي معمول ظرف مدت 10 دقيقه مي توانستم به 
انتها برسانم آن روز حدود يك ساعت طول كشيد و چندين تصادف 
جزئي را در مسير مشاهده كردم و خواست خدا و دقت فراوان خودم 

بود كه توانستم از چند مهلكه اينچنيني بگريزم.
گويــا هنوز كارگــران نمك پاش شــهرداري فرصت نكــرده بودند 
حاشــيه هاي پر رفت و آمد شهر را پوشــش بدهند و از ماشين هاي 
بــرف روب و نمك پاش خبري نبوده اســت. در چنين حال و هواي 
پراضطراب براي رانندگان، مشاهده يك كارگر زحمت كش شهرداري 
در آن شــدت برف بسيار جالب و تماشــايي بود كه كيسه كوچكي 
شن و نمك مخلوط به دوش گرفته بود و تالش مي كرد شيب ميدان 
پيشاهنگي و خيابان مقابل مسجد قدس را با دست پاشي نمك از خطر 

تصادف و ليز خوردن خودروهاي عبوري ايمن سازي كند.
بدون شــك اگر آن انســان فداكار در آن موقعيت كيسه اي هم همراه 
نداشــت جيب هاي خود را پر از نمك و شــن مي كــرد تا به كمك 
رانندگان كه بسياري از آنان حتي كوچكتري توجهي به اين صحنه و 

دستان يخ زده آن انسان نيك سيرت نداشتند، مي شتافت.
در همين حال بزرگترين مشكل شهروندان همداني در لحظه هاي برفي 
و نسبتاً سرد عصر پنجشنبه فقدان تاكسي داران و ون هاي خطي بود اما 
خيل مردم و مسافران در آن هنگامه غروب را كه عازم خانه هاي خود 
بودند تنها گذاشته و هيچ خبري در مسيرهاي هميشگي از آنان نبود. 
معدود سواري هاي شخصي نيز كه در آن هنگامه اقدام به مسافركشي 
كرده  بودند با درخواست كرايه هاي چندبرابر و سنگين براي مسيرهاي 

نه چندان دور، حسابي حال مردم را به جا مي آوردند. 
اگر چه رفت و آمد وســايط نقليه عمومي و مسافركش در روزهاي 
برفي دشوار مي شود و با كندي انجام مي گيرد اما اين وظيفه مسئوالن 
مربوطه اســت تا ناوگان هاي تحت امــر خود را ملزم نمايد در چنين 
مواقع دشوار با احساس مسئوليت بيشتري در خدمت شهروندان باشند 
و به وظيفه تعريف شــده و مدون خويش بپردازند نه اينكه از نظرها 

غيب شوند و در خانه هاي خود به استراحت بگذرانند.

تمام زباله گردها وضع مالى نامناسبى ندارند
 ساماندهى زباله گردها ساده نيست

 رئيس كميســيون خدمات شهرى شــوراى اسالمى شهر همدان 
گفت: تمــام افرادى كه ضايعات را جمــع آورى مى كنند وضع مالى 

نامناسبى ندارند و با خودروهاى خود به اين كار اقدام مى كنند.
على فتحــى در گفت و گو با فارس با بيان اينكــه زباله گردى در كل 
كشــور وجود دارد اظهار كرد: ســاماندهى زباله گردها در داخل شهر 

كار ساده اى نيست.
وى افــزود: براى ســاماندهى زباله هــا با يك پيمانكار در راســتاى 
جمع آورى پسماندها قرارداد منعقد شــده كه از اين افراد مى خواهد 

زباله هاى جمع آورى شده را به آنها بفروشند.
رئيس كميســيون خدمات شهرى شوراى شــهر همدان با بيان اينكه 
در شــهرى كه صنعت به خوبى رشد نكرده برخى مجبور مى شوند به 
كارهايــى چون زباله گردى روى آورند تصريح كرد: البته همه افرادى 
كه ضايعات را جمع آورى مى كنند وضع مالى نامناســبى ندارند و با 

خودروهاى خود به اين كار اقدام مى كنند.
وى با بيان اينكه برخــى از افراد با خودرو، برخى با موتور، برخى با 
سه چرخه، عده اى با چرخ دستى و نهايتاً برخى از افراد گونى به دست 
به زباله گردى مى پردازند ادامه داد: عمده افرادى كه گونى به دست به 

زباله گردى مى كنند اعتياد هم دارند.
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان با اشاره 
به اينكه زباله گردهاى شهر همدان حدود 500 نفر هستند خاطرنشان 
كرد: برخى از كارتن خواب هايى كه به زباله گردى مى پردازند حتى به 

گرمخانه هم مراجعه نمى كنند.
وى با بيان اينكه افرادى كه خودرو دارند زير نظر پيمانكار پســماند 
هستند گفت: برخى از ساعت 21 تا 3 بامداد زباله گردى كرده و صبح 

روز بعد به فروش مى رسانند.
فتحــى اظهار كرد: براى پايان دادن به زباله گردى بايد اقداماتى بنيادى 
در حوزه اشتغال پايدار صورت گيرد تا افراد به دليل نبود شغل به اين 
امور كاذب روى نياورند.وى با بيان اينكه برنامه ريزى ها بايد در سطح 
ملى و استانى صورت گيرد افزود: با يك اقدام حساب شده و استفاده 
از ظرفيت هاى مردمى مى توان شغل هايى را ايجاد كرد كه از زباله گرد 

شدن افرادى جلوگيرى كند.

شهردار اسدآباد امروز انتخاب مى شود
 رئيس شــوراى اسالمى شهر اسدآباد گفت: يكشــنبه (امروز) با 
تشكيل جلسه اعضا شوراى اسالمى شهر، شهردار جديد شهر اسدآباد 

پس از 36 روز انتخاب و معرفى خواهد شد.
حســن كرمى پايــدار بيان كرد: بــا توجه به ممنوعيــت به كارگيرى 
بازنشســتگان اين قانون در 26 آبان ماه شــامل حال "كاظم سعيدى"
شهردار سابق اسدآباد هم شد و با بازنشستگى او"احمدعلى رضايى"

سرپرستى شهردارى شهر را برعهده گرفت.
وى به ايســنا گفت: در حال حاضر براى تصدى شهردارى اين شهر 
تعدادى گزينه وجود دارد كه اكثريت اين افراد ســابقه شهردار بودن 

داشته و يا هم اكنون در ديگر شهرها شهردار هستند.
كرمى پايدار تخصص، كاردانى، تحصيالت عاليه، آشنا به علم مديريت 
شــهرى و عمرانى را از اولويت هاى شوراى اسالمى شهر اسدآباد در 
انتخاب شهردار جديد اين شهر عنوان كرد و گفت: هفته گذشته در دو 
نوبت يكشــنبه و سه شنبه دستور جلسه شوراى اسالمى شهر اسدآباد 
تعيين و انتخاب شــهردار جديد اسدآباد بود كه به علت عدم حضور 
سه نفر از اعضاى شورا اين جلسه به رسميت نرسيد و با منتفى شدن 
دو نوبت جلسه فوق اين جلسه به امروز (يك شنبه دوم دى ماه) موكول 
شــده است كه فردا اعضاى شــورا در اين جلسه شهردار جديد شهر 

اسدآباد را پس از 36 روز  انتخاب و تعيين خواهند كرد.

1- فعاليــت هاى انتخاباتى زودتر ازموعد كليد خورده اســت. گفته 
مى شود برخى نامزدهاى احتمالى انتخابات فعاليت هاى خودرا آغاز 
كرده اند. گويا اين فعاليت هادرقالب حضوردرمراســم ها وبرگزارى 
برخى نشســت ها ومراســم هاى ويژه درحال انجام است. گفته مى 
شود در 2 شهرستان اســتان رقابت هاى سياسى زيرپوستى به شدت 

شكل گرفته است.
گفتنى اســت برخى اقدامات نماينده هاى فعلى مجلس نيز انتخاباتى 

تعبيرمى شود.
2- جمعى ازمعلمان نسبت به ايمن نبودن مدارس دركشور بيانيه داده 
اند.گفته مى شود دراين بيانيه نسبت به پيش بينى نشدن اعتبارات الزم 

ايمن سازى مدارس از سوى دولت ومجلس اعتراض شده است.
گويا سياست هاى وزيران آموزش وپرورش دولت هاى احمدى نژاد 
وروحانى نيز از سوى فرهنگيان رد شده است. گفتنى است استفاده از 
بخارى هاى نفت سوز وآتش سوزى مدارس كه اخرين مورد آن هفته 

پيش درزاهدان اتفاق افتاد دليل اين اقدام است.
3- ادامه تحصيل دانش آموزان در مدرســه فراهانى حاشيه ساز شده 
اســت. گفته مى شــود با زلزله هفته پيش درهمدان بناى اين مدرسه 
با اسيب جدى مواجه شــده است .گويادرحالى كه ساختمان مدرسه 

تخريبى بوده است اداره كل نوسازى اقدام خاص انجام نداده است .
گفته مى شود اين اداره كل درحال حاضر تخريب ساختمان را اعالم 

كرده است .
گفتنى است مديركل آموزش وپرورش استان پيگيرى نكردن موضوع 
از سوى نوســازى و مخالفت اوليابا ادامه تحصيل كودكان درشيفت 
مخالف را دليل ادامه كار آموزشــگاه تا تحويل ساختمان جديد اعالم 

كرده است.

 نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
همدان گفــت: امنيت محورى ترين عامل 
توسعه كشور است و امروز مرزبانان ايران 

اسالمى امنيت سازان بدون امنيت هستند.
بــه گزارش ايرنــا، آيــت اهللا غياث الدين 
طه محمدى در خطبه هاى عبادى و سياسى 
نماز جمعه همدان افزود: بقا و توسعه هر 
كشورى نيازمند وجود امنيت داخلى است 
و از ناامنى مردم و جامعه متضرر مى شوند.

وى اظهار داشت: دشمنان ايران اسالمى با 
ابزارها و روش هــاى گوناگون در تالش 
براى ضربه به نظام هستند ولى بايد بدانند 
اين نظام با اتكا و حفظ فرهنگ غنى ايثار و 

شهادت اين راه را ادامه مى دهد.
خطيــب جمعه همــدان با بيــان اينكه 
ســپاهيان انصارالحســين(ع) همدان در 
برخى از مناطق زلزلــه زده امنيت مردم 
را تامين مى كنند اضافــه كرد: مرزبانان 

غيور ايران در بدترين شــرايط جوى و 
فراوان  مشكالت  گذاشــتن  سر  پشت  با 
امكان كوچك ترين تجاوز را از بيگانگان 

گرفته اند.
آيت اهللا طه محمدى تاكيد كرد: بازســازى 
و تامين امنيت برخــى از مناطق زلزله زده 
استان هاى غربى به همدان واگذار شده كه 
رضايتمندى مردم را به همراه داشته است.

وى اضافه كرد: بنياد مســكن همدان بيش 

از 80 روســتا را بازســازى كرده و سپاه 
انصارالحسين(ع) همدان نيز در نظم بخشى 
و تامين امنيت به خوبى در اين حوزه نقش 
آفرينى كرده و مورد توجه مردم قرار گرفته 

است.
وى گفت: نيروهاى سپاه پاسداران انقالب 
اســالمى به ويژه ســپاه همدان با حضور 
مقتدرانه در مناطق غربى و اجازه هيچگونه 

تجاوز به خاك كشور را نمى دهند.

 معــاون آمــوزش متوســطه آمــوزش 
و پــرورش اســتان همدان از درخشــش 
دانش آمــوزان اســتان در جشــنواره ملى 
دانش آموزى و كنگره بين المللى سلول هاى 

بنيادى خبر داد.
عباس احمدى مقيــم در گفت وگو با فارس 
با بيــان اينكــه دانش آمــوزان همدانى در 
درخشيدند  خوش  ملى  مختلف  بخش هاى 
اظهار كــرد: دانش آموزان اســتان موفق به 
كســب رتبه هــاى اول و دوم كشــور در 
سومين جشنواره ملى دانش آموزى و كنگره 
بين المللى ســلول هاى بنيادى و پزشــكى 
بازساختى پژوهش ســراهاى دانش آموزى 

شدند.
وى گفــت: در محور مقاله فاطمه پناه آبادى 
از آموزشــگاه فرزانــگان يك بــا موضوع 
درمان بيمارى ايدز با اســتفاده از كريسپر و 
ســلول هاى بنيادى موفق به كسب رتبه اول 

كشور شد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
اســتان همدان افزود: محمدامين رضايى و 
پويا قربانى از آموزشــگاه عالمه حلى 2 با 
موضوع بررسى و فراتحليل شناختى مقوله 
ســلول هــاى IPS و اخالق زيســتى در 
زندگى انســان موفق به كسب رتبه دوم در 

كشور شدند.
وى عنــوان كرد: ســومين جشــنواره ملى 
دانش آمــوزى و كنگــره بين المللى علوم و 
فناورى هاى ســلول هاى بنيادى و پزشكى 
باز ساختى با مشــاركت ستاد توسعه علوم 
و فناورى هاى ســلول هاى بنيادى معاونت 
علمى و فناورى رياست جمهورى در محل 

سالن اجالس سران برگزار شد.
احمدى مقيــم يادآور شــد: در اين رويداد 
بزرگ علمى  503 دانش آموز از 18 اســتان 
كشــور با 249 اثر دانش آموزى در 6 محور 

مقاله، دست ســازه، فناورى هــاى ديجيتال، 
ايســتگاه آموزشــى، هنر و ادبيــات مورد 

پذيرش و ارزيابى قرار گرفتند.
 وى خاطرنشان كرد: در اين كنفرانس عالوه 
بر ارائه مقاالت دانش آمــوزان به زبان هاى 
انگليسى و فارسى، جمعى از اعضاى هيأت 
علمى دانشــگاه ها نيز در زمينه چشــم انداز 
ســلول هاى بنيادى، اهميت توجه به اخالق 
جايگاه  پزشكى،  زيســت  پژوهش هاى  در 
اقتصاد دانش بنيان و آشنايى دانش آموزان با 

ثبت ايده و اختراع، مطالبى را ارائه كردند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
استان همدان با بيان اينكه نقش نظام آموزشى 
كشور در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس 
بايد مورد توجه قرار بگيرد گفت: آموزش و 
پرورش بايد از نظامى پويا برخوردار باشد تا 
علم و پژوهش در آن نهادينه شود تا پژوهش 
دانش آموزان، جايگاه و موقعيت واقعى خود 

را در نظام آموزشى باز يابد.
وى با بيان اينكه نقش معلمان در توســعه 
فرهنگ پژوهــش درمدارس از جمله موارد 
ديگرى اســت كــه بايد مــورد توجه قرار 
بگيرد افزود: معلمان بايد بتوانند فعاليت هاى 
علمى دانش آموزان را برنامه ريزى و هدايت 
و روحيــه تعاون و هم فكــرى را در آن ها 

تقويت كنند.
احمدى مقيم با بيان اينكه بايد نقش خانواده 
در توســعه فرهنگ پژوهش در مدارس نيز 
مورد توجه قرار بگيرد زيرا خانواده به عنوان 
بســترى مناســب كه مى تواند استعدادهاى 
دانش آموزان را شــكوفا ســازد خاطرنشان 
كرد: هميشه نقش حمايتى والدين، تشويق ها 
و هم فكــرى و مســاعدت آنهــا در انجام 
فرهنگ  توســعه  در  مى تواند  پژوهش هــا 
پژوهش در بين دانش آموزان نقش بســزايى 

داشته باشد.

كاهش اتوبوس هاى شهرى همدان
 نسبت به سرانه جمعيتى

 رئيس ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مســافر شهردارى 
همدان با بيان اينكه تعداد اتوبوس هاى شــهرى نســبت به سرانه 
جمعيتى همدان كمتر اســت گفت: در حال حاضر 200 دســتگاه 
اتوبوس شــهرى در همدان فعال اســت در حالى كه 550 دستگاه 
نياز داريم.محمد پوروخشورى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه 
در ســال جارى با شبرنگ ها و برچسب ها مسير ها بر روى پيشانى، 
عقب، بغل و كنار در اتوبوس ها نوشته شد اظهار كرد: اين اقدام به 
منظور نظم بخشى به اتوبوس ها و جلوگيرى از سردرگمى شهروندان 
انجام شد.وى با بيان اينكه ممكن است در طول روز اتوبوس هايى 
نياز به تعمير يافته و به پاركينگ منتقل شوند افزود: در اين صورت 
براى پاســخگويى به نياز اين خط از اتوبوس ساير خطوط استفاده 
مى شود.رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
همدان با اشــاره به اينكه تعداد اتوبوس ها نسبت به سرانه جمعيتى 
پايين تر است تصريح كرد: 200 دستگاه فعال در سطح شهر همدان 
فعاليت مى كنند كه نيمى از آن خصوصى و نيمى ديگر دولتى است 

در حالى كه  550 دستگاه مورد نياز شهر است.
وى ادامه داد:  برخى از خط ها ممكن اســت در ســاعاتى تقاضاى 
بيشترى داشته باشند بنابراين بازرسان اتوبوسرانى از خطوط ديگر 

در اين خط استفاده مى كنند تا ميزان انتظار مردم كاهش يابد.
پوروخشــورى با بيان اينكه در ماه حداقل برنامه هاى ملىـ  مذهبى 
در شــهر رخ مى دهد كه به سرويس دهى اتوبوسرانى نياز مى شود، 
خاطرنشــان كرد:  در اين شرايط با توجه به تصميم گيرى هاى كالن 

بايد چند دستگاه اتوبوس در اختيار برنامه ها قرار داد.

امام جمعه همدان:

امنيت محورى ترين عامل توسعه كشور است

درخشش دانش آموزان همداني
 در كنگره بين المللى سلول هاى بنيادين 

 معاون توانبخشــى سازمان بهزيستى 
با بيان اينكه مراكز توانبخشى براى 100 
هزار نفر از معلولين اشــتغال ايجاد كرده 
اســت، گفت:تعداد معلوالن پشت نوبتى  
مستمرى تا پايان امسال به صفر مى رسد. 
به گزارش تســنيم ، حسين نحوى نژاد 
معلوالن  مشــكالت  بررسى  جلسه  در 
اسدآبادى در سفر خود به اين شهرستان 
اظهار داشت: تا سال 96 تعداد 53 هزار 
مســتمرى بگير معلول در كشور داشتيم 
كه با پيگيرى دولت و مجلس اين ميزان 
مستمرى بگير به 3,4 دهم افزايش يافت 
و از ابتداى انقالب تا ابتداى ســال 97

تعداد معلولين مســتمرى بگير ســطح 
كشــور 320 هزار نفر اســت كه در 9

ماه امســال 500  هزار نفــر نيز اضافه 
شده و يارانه آنان برقرار است و تقريبا 
مستمرى  نوبتى هاى  پشت  سال  پايان  تا 

بگير معلول به صفر خواهد رسيد.
 معلوالن قطع نخاع حق پرستارى 

دريافت مى كنند
وى با بيان اينكه حق پرستارى به معلولين 
قطع نخاع تعلق مى گيرد، افزود: قرار است 
خانواده هايى كه داوطلبانه از معلولين خود 
نگهدارى مى كنند بخشــى از حق پرستارى  

را به اين خانواده ها اختصاص دهيم.
نحوى نــژاد همچنيــن از اختصاص 200

ميليون تومان به شهرستان اسدآباد خبر داد 
و افرود:از اين ميــزان اعتبار، 150 ميليون 
تومان در راســتاى كمك هــاى موردى به 
معلــوالن و 50 ميليون تومــان مابقى نيز 
در بحث مناســب ســازى منازل معلوالن 

اسدآبادى خواهد بود.
نحوى نــژاد افزود: امســال 1100 ميليارد 
اعتبــارات در 3 بخش مراقبت، مناســب 
ســازى منازل معلولين ،حق پرســتارى به 
خانواده هــا و تقويــت مراكز توانبخشــى 

اختصاص يافته است.
وى با اشــاره بــه افزايــش 68 درصدى 
اعتبارات ســازمان بهزيســتى در سال 98

تصريح كرد:در بودجه ســال آينده سازمان 
بهزيستى ســهم خوبى براى تحول و ارتقا 
و خدمات به معلولين و حق پرســتارى به 

خانواده ها خواهد داشت.
اعتبار  تومــان  ميليــارد   1100
براى قانون جامع حمايت از معلوالن 

اختصاص يافت 
عضو هيأت رئيســه مجلس از اختصاص 
1100 ميليارد تومان اعتبار توســط دولت 
براى قانون جامــع حمايت از معلوالن در 

سال جارى خبر داد. 
به گزارش تسنيم ، اكبر رنجبرزاده در حاشيه 
سفر معاون توانبخشى سازمان بهزيستى به 
اســدآباد در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
در قانــون بودجه ســال 96 اعتبارات قابل 
توجهى به ســازمان بهزيستى تعلق گرفت 

كه اين اعتبارات در حال هزينه است.
وى با اشــاره به شــرايط تحريم ها گفت 
:در اين شــرايط قشر معلوالن بيشتر آسيب 
پذيرنــد بنابراين بايد به اين قشــر توجه 
ويژه اى از طرف ســازمان بهزيستى انجام 

بگيرد.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
تصريح كرد:در راستاى حمايت از معلوالن 
طرح جامع حمايت از معلولين در مجلس 
تصويــب و تبديــل به قانون شــده و در 
ســازمان بهزيستى در حال تدوين است اما 

نيازمند اعتبار زيادى است.
رنجبرزاده گفت: خوشبختانه 1100 ميليارد 
براى اجــراى قانــون جامــع حمايت از 
معلوالن در سازمان بهزيستى تخصيص اما 
اين رقم براى حمايت هر چه بيشتر از اين 

قشر كافى نيست.
وى ضمن ابراز اميدوارى براى اينكه فضاى 
مجلس در راستاى افزايش دو برابرى اعتبار 
قانون جامع حمايت از معلوالن براى سال 
آينده فراهم شــود ياد آورشد: سفر معاون 
توانبخشــى سازمان بهزيســتى به اسدآباد 
با هدف بررســى مشــكالت معلولين اين 
شهرســتان داراى ره آوردهاى چشمگيرى 

بوده است.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شوراى 

اســالمى گفت: موافقت با مركز نگهدارى 
معلوالن جسمى و حركتى ،موافقت با اخذ 
مجــوز راه انــدازى كارگاه حرفه آموزى 
معلولين باالى 14 ســال پسران و دختران 
را مــى توان از جملــه ره آوردهاى امروز 
معاون توانبخشــى سازمان بهزيستى به اين 

شهرستان برشمرد.
رنجبرزاده، ســازمان بهزيستى را سازمانى 
تخصصى و اثرگذار در سطح كشور قلمداد 
كــرد و افــزود: ارتقاء در تمامى ســطوح 
سازمان بهزيستى مى بايست از درون خود 
سازمان انجام شود چرا كه انتصاب افراد از 
درون خود سازمان به پيشبرد اهدافو تسريع 

خدمت رسانى منتج خواهد شد.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
خاطرنشــان كرد: در ســال هــاى اخير با 
تالش و پيگيرى رئيس و معاونين سازمان 
بهزيستى كشــور برنامه هاى اثرگذارگذار 
خوبى در قالب طــرح و اليحه به مجلس 
پيشنهاد شــد كه تصويب برخى از آنها در 

سنوات اخير بى سابقه بوده است.

وعده بهزيستي براي پايان سال

تعداد معلوالن درنوبت مستمري 
صفر مي شود
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پاركينگ عمومى در نهاوند احداث مى شود 
 با توجه به  اين كه پاركينگ يكى از نيازهاى ضرورى شهر نهاوند است در نظر داريم 

پاركينگ عمومى در نهاوند احداث كنيم. 
رئيس شوراى شهر نهاوند با بيان اين مطلب اظهار داشت: وجود پاركينگ يكى از نيازهاى 
ضرورى شهر نهاوند است و يكى از ماموريت هاى شهردارى، حمل و نقل و رفع مشكل 
ترافيك اســت، شوراى شهر و شهردارى نهاوند با درك اين نياز در حال حاضر به دنبال 

جانمايى زمينى مناسب براى احداث پاركينگ در نهاوند است.
امامعلى عبدالملكى تصريح كرد: تاكنون ســه نقطه در ســطح شهر شناسايى كرده ايم و 
مذاكراتى با مالكان داشته ايم كه يكى از اين مكان ها محدوده خيابان پيروزى است كه اين 

مكان هزار و 300 متر زيربنا دارد و مكانى كامال اســتاندار است و تاكنون هم مذاكرات 
مثبتى با مالك آن داشــته ايم.ملكى در گفت وگو با تســنيم افزود: مــكان دوم در خيابان 
آزادگان است با هزار و 500 متر زيربنا كه با توجه به تعداد مالكان، در حال حاضر با يكى 
از مالكين مذاكراتى انجام داده ايم كه اگر با اين مالك به نتيجه برســيم مشكل مان با ساير 
مالكيــن از طريق اعمال مواد قانونى(ماده 8 و 9 قانون تملك اراضى) و فراخوان مالكان 

حل مى شود و ويژگى اين مكان ورودى و خروجى مناسب است.
وى عنوان كرد: مكان ســوم واقع در منطقه شــريعتى باالتر از دبيرستان فرازنگان كه در 
حــال حاضر مردم از آن به عنوان پاركينگ اســتفاده مى كنند و اين مكان مربوط به برق 
منطقه باختر اســت كه در اين راســتا نيز جلساتى داشته ايم كه اگر به نتيجه مثبت برسيم 

احداث پاركينگ مكانيزه را خواهيم داشــت.رئيس شوراى شــهر نهاوند بيان كرد: اگر 
در بحث توافق با مالكين با توجه به جلســات متعددى كه انجام شــده به نتيجه برسيم، 
بالفاصله اقدامات براى مجوز تغيير كاربرى انجام مى شــود و ابتداى سال 1398 عمليات 
اجرايى احداث پاركينگ آغاز مى شود.ملكى تاكيد كرد: در احداث پاركينگ نگاه شوراى 
شهر نهاوند اقتصادى نيســت بلكه زيربنايى است و چنان چه سرمايه گذار در اين بخش 
ورود كند هم اســتقبال مى كنيم و هم امتيازاتى به سرمايه گذاران داده مى شود.وى افزود: 
پاركينگ عمومى خصوصا در نهاوند كــه خيابان هايش هنوز بافت قديمى و كم عرض 
دارند مى تواند هم در ســاماندهى حمل و نقل شهرى، هم كاهش شلوغى سطح شهر و 

هم روان سازى ترافيك به خصوص در نقاط مركزى شهر نقش به سزايى داشته باشند.

خبـر

رعايت نكات بهداشتي يكي از ضروريات 
براي دامداران است

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: با رعايت نكات بهداشتي از ابتال 
به بيماري تب مالت بيشتر از طريق حيوانات به انسان منتقل مي شد لذا 
الزم و ضروري است دامداران نسبت به رعايت مسائل بهداشتي براي 

حفظ سالمتي خود آگاهي هاي الزم را داشته باشد.
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان كبودرآهنگ با بيان اين مطلب 
اظهار داشــت : بيمارى تب مالت بيشــتر از طريق حيوانات به انسان 
منتقل مى شــود.لذا الزم و ضرورى است دامداران نسبت به رعايت 

مسائل بهداشتى براى حفظ سالمتى خود آگاهى را داشته باشند.
حســن بهرامي افزود: يكي از مواد پيشگيري پخش ميكروب بيماري 
تب مالت، دفن جنين مرده گوسفندان و ريختن آهك روي جنين است 
كه تنها با رعايت اين موضوع از طريق دامداران مي توان شاهد كاهش 

حداقل 60 درصدي اين بيماري شد.
وي در ادامــه خاطرنشــان كرد: بــا توجه به اينكه بيشــتر جمعيت 
شهرستان كبودراهنگ جمعيت روستاي است و شغل آنان كشاورزي 
و دامپروري است. روستاييان كه به دامداري مشغول هستند بايد حتي 
نكات ريز بهداشتي را رعات كنند تا هم دام هايي سالم داشته باشند و 
گوشت و شير و ديگر لبنيات سالم را به بازار عرضه كنند و هم اينكه 

خودشان از بيماري چون تب مالت در امان باشند.

سرمايه گذاري ضرورت امروز 
جامعه ما است 

  كبودرآهنگ- خبرنگار همدان پيام: نشســت هم انديشي فرماندار 
شهرستان كبودرآهنگ با نمايندگي وزير و مدير كل امور اقتصادي و 
دارايي اســتان همدان در خصوص هماهنگي و همكاري براي جذب 
ســرمايه گذاري در شهرستان كبودرآهنگ و مساعدت براي شناسايي 

فرصت هاي سرمايه گذاري برگزار شد.
نماينده وزيــر و مدير كل اقتصادي و دارايي اســتان همدان در اين 
نشست با اشــاره به فعاليت ها و اقدامات انجام شده در اين اداره كل 

اظهار داشت: سرمايه گذاري ضرورت امروز جامعه ما است.
محمودي افزود: مركز خدمات سرمايه گذاري استان همدان به رياست 
اســتاندار و نايــب رئيــس اداره كل امور اقتصادي و دارايي اســتان 
همدان ايجاد شــده است كه نمايندگاني از سه دستگاه اجرايي (جهاد 
كشاورزي، صنعت، ميراث فرهگي و صنايع دستي و گردشگري) در 
اين مركز به منظور تسهيل كننده امور مربوط به سرمايه گذاري مستقر 

هستند.
وي در ادامه ضمن تقدير از زحمات نيكبخت اســتاندار سابق همدان 
در حوزه اقتصادي گفت: جاي خرســندي اســت كه تفكر مهندس 
شــاهرخي استاندار همدان همســو با مديريت قبلي است و ادامه راه 

همان روند قبل از تكاپوي بيشتر و بهتر از گذشته است.
محمودي در ادامه نقش و حضور فرمانداران در امر ســرمايه گذاري، 
مطالعاتي و توانمندســازي و توسعه در اين امر مهم را تأثيرگذار بيان 

كرد.
فرمانــدار كبودرآهنــگ نيز در اين نشســت اظهار داشــت: تمامي 
خدمات رســاني به مردم در طول چهل سال انقالب اسالمي بر اساس 
تفكرات ديني و رضايتمندي خلــق و جلب رضايت خداوند متعال 

بوده است.
مهدوي افزود: مردم كشــور ايران مردمي امنيــت طلب و عدالتخواه 

هستند كه اعتقاد و ديانت از ذات همه آنان وجود دارد.
وي تأكيــد كرد: وظيفه ما به عنوان خدمتگزاران جمهوري اســالمي 
اين اســت كه با سرعت، دقت و مسئوليت پذيري باال امور محوله را 

انجام دهيم.
وي همچنين خاطرنشان كرد: بايد اعتدال و ميانه روي جز شاخص هاي 
كاري ما باشــد تا بتوانيم وظايفي كه بر عهده داريم را به نحو مطلوب 

انجام دهيم.
مهــدوي در ادامه به موقعيت جغرافيايي، ظرفيــت و توانمندي هاي 
شهرستان كبودرآهنگ اشاره كرد: از ايجاد دفتر جذب سرمايه گذاري 
در اين شهرســتان خبر داد و افــزود: فرمانداري كبودرآهنگ آمادگي 

برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص جذب سرمايه گذاري را دارد.

ثبت 2 وقف جديد به ارزش 800 ميليون 
در نهاوند

 رئيس اداره اوقاف و امور خيريه نهاوند از ثبت دو وقف جديد به 
ارزش 800 ميليون در اين شهرستان خبر داد.

حجت االسالم احمدرضا خزايى از ثبت دو وقف جديد در شهرستان 
نهاوند خبر داد و اظهار كرد: يك قطعه زمين كشــاورزى به مساحت 
38 هــزار متر مربع به ارزش 760 ميليون تومان در روســتاى دهفول 

نهاوند وقف شد.
وى با اشــاره به وقف اين زمين در راستاى ايتام نيازمندان شهرستان 
نهاونــد گفت: كمك به هزينه هاى درمــان نيازمندان نهاوند و برپايى 
مراســم عزادارى حضرت زهرا(س) و امام حسين(ع) در شهرستان 

نهاوند از ديگر نيات اين موقوفه است.
رئيــس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان نهاوند در گفت وگو با  
فارس با بيــان اينكه ورثه مرحوم ميرولى ميــرى اين زمين را وقف 
كردند افزود: يك قطعه زمين به مساحت 640 متر مربع در شهرستان 

نهاوند وقف شد.
وى ارزش ريالــى اين موقوفــه را 45 ميليون تومــان عنوان كرد و 
گفت: ورثه مرحوم مراد على اميربك اين زمين را در روســتاى گوشه 

سعدوقاص براى خانه عالم روستا وقف كردند.
خزايى با بيان اينكه خوشــبختانه امسال شــاهد وقف هاى خوبى در 
نهاونــد بوديم افــزود: واقفان خيرانديش اهميــت و ارزش وقف را 
مى دانند و نه تنها در راســتاى كمك بــه ديگران قدم برمى دارند بلكه 

صالحاتى براى خود باقى مى گذارند.

پ

روابط عمومي شركت توزيع نيروى  برق استان همدان

97 /02 شماره  عمومى  يده  مزا فراخوان  آگهي 
شركت توزيع برق استان همدان نوبت دوم

 شركت توزيع برق استان همدان درنظرداردكليه لوازم وتجهيزات شبكه برق و ملزومات و اثاثيه ادارى اسقاط به شرح 
ذيلخود را از طريق مزايده عمومى به فروش رساند .لذا ازكليه متقاضيان خريد واجد  شرايط اسنادمزايده  دعوت بعمل 
مي آيد ازتاريخ  انتشار آگهي به مدت 5روز با ارائه فيش واريزى به مبلغ 50000ريال به حساب سپهر 0101847694000 
نزدبانك صادرات بابت خريد اسنادبه امورتداركات اين شركت واقع درهمدان خيابان مهديه مراجعه و يابا هماهنگى با 

تلفن 38274632-  081 از آدرس سايتهاى ذيل اسناد را دريافت نمايند.

توضيحات :
1-رديف هاى 6 و 8 با شرايط خاص واگذارى مى گردد. كه توضيحات كامل در اسناد مزايده منعكس گرديده

2-به پيشنهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتى كه بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا"ترتيب 
اثر داده نخواهدشد. 

به پيشنهادات فاقد ضمانت نامه بانكى معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،كمترازمبلغ مقرر ،چك شخصى وشركتى ونظاير 
آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. اسناد درسايت هاى ذيل قابل دسترس مى باشد جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 

38274632- 081تماس حاصل فرماييد. 
http://www.edch.ir: سايت شركت توزيع نيروى برق استان همدان

http://tender.tavanir.org.ir: سايت  معامالت شركت توانير
http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

يف
مبلغ ضمانت نامه شرح  اقالم مزايدهرد

بانكى (ريال)
شماره 
مزايده

آخرين مهلت 
تحويل اسناد

تاريخ بازگشائى 
توضيحاتپاكات

180/000/000انواع آهن آالت اسقاط1
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48/000/000انواع تابلواسقاط2
50/000/000انواع كله چراغ خيابانى اسقاط3
370/000/000انواع سيم آلومينيوم اسقاط4
45/000/000انواع كابل آلومينيوم اسقاط5
701/000/000انواع ترانسفورماتوراسقاط6

انواع كنتورتك فاز و سه فاز (ديجيتال 7
26/500/000وآنالوگ)

496/000/000انواع سيم مسى اسقاط8

انواع لوازم و ملزومات شبكه و اثاثيه 9
32/000/000ادارى اسقاط

سازمان هاي دولتي مالير موظف به 
مشاركت در طرح بازآفريني شهر هستند

 ماليــر- خبرنگار همدان پيام :تمامي دســتگاه هاي دولتي مالير 
موظف هستند ساالنه 30 درصد از بودجه اختصاص يافته به سازمان 
را راستاي اجراي طرح بازآفريني محالت هدف شناسايي شده هزينه 

كنند.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير روز شنبه در ستاد بازآفريني 
پايدار شــهري بازآفريني و احياء حاشيه شهر و بافت فرسوده را از 
موضوعات مهم دانست و عنوان كرد: همه دستگاه هاي دولتي طبق 
قانون مكلف به اقدام و شركت در طرح بازآفريني هستند و نبايد بر 

اساس برنامه هاي سازماني خود عمل كنند.
باب ا... فتحي گفت: مى بايســت زماني تعيين شــود تا دستگاه هاي 
دولتي ليســت امالك مازاد خود را ارائه دهند و شهرستان مالير بايد 

سرآمد و پيشقدم در اين مقوله باشد.
فتحي با تأكيــد بر تعيين تكليف 60 تن قيــر يارانه اي تخصيص 
يافتــه به مالير بيان كرد: با توجه به وســعت شــهري و محدوده 
باالي بازآفريني شهرســتان مالير انتظار اختصاص ســهميه بيشتر 

قير يارانه اي داريم.
معاون امــور عمراني فرماندار ويژه مالير نيز بــا بيان اينكه 2 هزار 
هكتــار اراضي مالير در محدوده بازآفريني قــرار گرفته اظهار كرد: 
ســازمان هاي دولتي بايد ليســت امــالك و زمين هاي خــود را به 

فرمانداري ابالغ كنند تا در محدوده بازآفريني از آنها استفاده شود.
حســين فارســي گفت: آموزش و پرورش، اداره بهزيســتي، اداره 
بازرگاني خدمات غله در اين برنامه پيشقدم بودند كه از اين ظرفيت 

براي عمران و آباداني شهر استفاده مي شود.
شهردار مالير در اين جلسه نيز با بيان اينكه استان همدان در اجراي 
طرح بازآفريني پيشــتاز بوده اعالم كرد، اين موضوع در سطح استان 
عادالنه توزيع نشــده و ادامه داد: طرح بازآفريني شــهر ابتدا بايد به 
تصويب شــوراي شهرستان بعد از آن به تصويب استان برسد دراين 
بين شهرستان هايي كه بيشــتر طرح را ارائه بدهند اعتبار بيشتري به 

خود اختصاص مي دهند.
حسين بابايي پيشنهاد داد: پروژه  بازآفريني سه جو با مشاركت بهزيستي 

و كميته امداد صورت پروژه ايي با كاربري چند منظوره اجرا شود.
وي از در دســت اقدام بودن پــروژه احداث درمانگاه ســه جو و 
كتابخانــه روبروي يخچال ميرفتاح خبــر داد موضوع بعدي كه در 
دستور كار قرار گرفت بازآفريني خانه كارگري و خانه منصوري بود.

بابايي همچنين پيشــنهاد داد: بازآفريني محدده زندان و هالل احمر 
و محوطه اطرافش با مشــاركت هالل احمر و شهرداري و زندان به 
نحوي اجرا شــود كه ورودي بازار مالير از طريق زمين هاي ابتداي 

خيابان شهدا صورت گيرد.
در پايــان معاون مدير كل و رئيس اداره شهرســازي مالير نيز بيان 
كرد: تمامي دســتگاه هاي دولتي موظف هستند ساالنه 20 درصد از 
بودجه اختصاص يافته به ســازمان را در راستاي بازآفريني محالتي 

كه شناسايي مي شود تخصيص دهند.
عليرضا صارمي اظهار كرد: با مطالعاتي كه در راستاي توانمندسازي 
سكونتگاه هاي غيررســمي با اولويت  دو محله با 37 هكتار و محله 
شــمس آباد با 167 هكتار صورت گرفته دستگاه ها موظف به انجام 
اقدامات و پروژه هاي تعريف شــده هســتند از آن جمله كيوســك 

گذاري در محالت توسط نيروي انتظامي را مي توان نام برد.

ر آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده (نوبت دوم) 

تاريخ انتشار:97/10/2     
شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان 

نهاوند و فيروزان
شماره ثبت 608 و شناسه ملي 10820030828

بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان نهاوند 
و فيروزان جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم

 رأس ساعت 16 عصر روز يكشنبه مورخ 97/10/23 در محل شركت 
تعاوني واقع در نهاوند، كمربندي طبقه دوم شركت تعاوني مصرف 
فرهنگيان نهاوند برگزار مي گردد لذا از كليه اعضا و صاحبان سهام 
مجمع  جلسه  در  مقرر  روز  و  ساعت  رأس  مي آيد  عمل  به  دعوت 
عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم حضور به هم رسانند و يا 
وكالي خود را طبق ماده 19 آيين نامه برگزاري مجامع عمومي مصوب 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي نمايند. 
دستور جلسه:

1-استماع گزارش عملكرد هيئت مديره و بازرسان در سال 1396
2- طرح و بررسي صورت هاي مالي سال 96 و ريز بودجه پيشنهادي 

سال 97
مدت 3  براي  مديره  هيئت  علي البدل  و  اصلي  اعضاي  انتخاب   -3

سال مالي 
مدت  براي  تعاوني  شركت  علي البدل  و  اصلي  بازرسان  انتخاب   -4

يك سال مالي 
5- تغييرات سرمايه و تعداد اعضاي شركت تعاوني 

6-طرح و تصويب اخذ وام از بانك ها و موسسات 
7- همراه داشتن كارت ملي و كپي آن الزامي است.

عبدالحسين سياهوشي- رئيس هيأت مديره شركت تعاوني اعتباري 
فرهنگيان نهاوند و فيروزان 

كارت دانشجويى مديا كاظمى حكى فرزند شمس الدين 
به شماره شناسنامه/ملى 2741570256 رشته كارشناس 
مترجمى زبان انگليسى دانشگاه بوعلى سينا به شماره 

دانشجويى 9612274028 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد. 

كارت دانشجويى سياوش تدين نبوى فرزند رضا به شماره 
شناسنامه/ملى 0924520299 رشته مهندسى شهرسازى 
دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى 9612981008 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

بيمه نامه كوثر خودروپژو405 جى ال ايكس آى81 به شماره 
1396/1010/723402 شماره پالك 19-896س12 شماره 
موتور 12486034193 به شماره شاسي40316199 به نام 
رضا سلگى به شماره شناسنامه  500مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

دهيــاري كنـدر

آگهــي مزايـده
دهياري روستاي كندر شهرستان تويسركان در نظر دارد 
يك دستگاه تراكتور به همراه تريلي دهياري را از طريق 
مزايده عمومي به باالترين قيمت پيشنهادي به فروش 

برساند.
دادگستري  رسمي  كارشناسي  قيمت گذاري  به  توجه  با 
و وضعيت ظاهري تراكتور قيمت پايه وسيله مذكور 57 

ميليون تومان مي باشد.
اطالعات  كسب  و  مزايده  در  شركت  جهت  متقاضيان 
دهياري  به  روز 97/10/10  اداري  وقت  پايان  تا  بيشتر 
كندر مراجعه نمايند يا با شماره تلفن 09184459980 
و  آگهي  هزينه  است  ذكر  قابل  فرمايند.  حاصل  تماس 
كارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد واريز مبلغ 10 
درصد قيمت پايه الزامي مي باشد و به پيشنهادهايي كه 

فاقد مبلغ فوق باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مريم ملكى »
 براي ســهولت در امر خدمت رســاني 
به مردم و هم چنيــن كاهش ترددهاي بين 
شــهري ســاكنين بخش هاى شهرستان به 
مركز ، تشــكيل ادارات يا حتي ايجاد دفتر 
نمايندگي ادارات در بخش هاي شهرســتان 
مى تواند كارگشــا مناسبى باشــد. البته پر 
واضــح وجود اداره يا نمايندگي مختصص 
بــه آن اداره ،احتياج به فضاي مناســب و 
نيروي انساني آموزش ديده و حتي االمكان 
بومي كه بيشتر با فضاي حاكم و مشكالت 

آن بخش آشنايي دارد مي باشد.
تأمين نيروي انســاني مورد نياز با توجه به 
وجود جمع عظيمــي از تحصيل كرده هاي 
بيكار در اقصي نقاط استان به راحتي قابل 
حل مى باشد. اما بحث تأمين فضاي مورد 
نياز براي اين ادارات مستلزم صرف هزينه 
و تأمين بودجه هاي الزم براي خريد ملك 
يا زمين و يا حتي ساخت ساختمان جديد 

مي باشد.
نكته قابل توجه در ايــن باره تعداد اندك 
كاركنــان ايــن نمايندگي ها مي باشــد كه 
گاهًا از تعداد انگشــتان يك دست تجاوز 
نمي كند. ساخت ساختمانى مجهز تنها براي 

چند نفر توجيه اقتصادي ندارد.
از ايــن رو مي توان ســاخت مجتمع هاي 
اداري را ايــده و طرحــي خــوب از چند 
جهت دانســت. ابتدا اينكه به جاي ساخت 
و تجهيز چند ســاختمان، يك ســاختمان 
ســاخته مي شــود كه از جهت اختصاص 
امكانات از جمله تأسيســات سرمايشي و 
گرمايشــي و .....در بحث بودجه مقرون به 

صرفه تر است.
از طرف ديگــر، اين امر باعث ســهولت 
در امر خدمت رســاني به مردم و همچنين 
متمركز شــدن ادارات در يك ساختمان و 
دسترسي راحت آنها به يكديگر و در نتيجه 
سرعت در روند امور و بروكراسي ها رايج 

اداري مي گردد.
ايجــاد  شــاهد  گذشــته  ســال هاي  در 
مجتمع هاي اداري در بخش هاي دمق، قروه 
درجزيــن و گل تپه بوده ايــم و بنا بر گفته 
رئيس اداره راه و شهرســازى كبودرآهنگ 
در دهه فجر امسال شــاهد افتتاح متجمع  

اداري شيرين سو نيز مي باشيم.
بخشــدار گل تپه راجع بــه مجتمع اداري 
ايــن بخش مي گويد: نمايندگي ســه اداره 
ثبت احوال، تأمين اجتماعي و بنياد مسكن 
در اين مجتمع اداري مشــغول به فعاليت 
مي باشد و به تازگي واحدى از اين مجتمع 
اداري نيز به شوراي شهر گل تپه اختصاص 

يافته است.
مزاياي مجتمع  درباره  خواه  دهقان  ابراهيم 
اداري گل تپه مي افزايد: ساخت اين مجتمع 
اداري باعث كاهش هزينه هاي اداري و هم 
متمركز شــدن مراجعات مردم شــده و در 
نتيجه جلب رضايت آنها گشته استبه گفته 
دهقان خواه در حال حاضر همه ادارات يا 
نمايندگــي ادارات در گل تپه داراى فضاى 
مناســب براى ارائه خدمت مى باشــند و 
همچنين ســاير اداراتي كه تعداد كارمندان 
آنها باال اســت مجهز به ساختمان مستقل 

مى باشند.
يكى از بخش هاي شهرســتان رزن كه در 

دهه فجر 95 صاحب مجتمع اداري شــد، 
قروه درجزين مي باشــد. ساختمان مجتمع 
اداري قروه درجزين ،مشــتمل بر سه طبقه 

و در برگيرنــده نمايندگــي ادارات تأمين 
اجتماعي و ثبت احوال مي باشــد. همچنين 
فضايي از اين مجتمع جهت استقرار تعاوني 
دهياران روستايي در نظر گرفته شده است 
كه به گفته روابط عمومي بخشــداري رزن 
باعــث جلب رضايت مــردم در اين زمينه 

شده است.
در دهه فجر 97 نيز شــاهد بهره برداري از 
مجتمــع اداري بخش شيرين ســو خواهيم 
بود. اين مجتمع اداري يك ســاختمان سه 
طبقه اســت و قرار اســت در بــر گيرنده 
ادارات ثبــت و احوال، آموزش و پرورش 

و بهزيستي باشد.
بخشدار شيرين ســو در اين باره مى گويد: 
بودجه اين مجتمع اداري از اعتبارات دولتي 
تاميــن و در كميته برنامه ريزي شهرســتان 

مصوب شده است.
ســيد ايوب موســوي به محل اين مجتمع 
اشــاره و بيان كرد: مجتمع اداري شــيرين 
ســو در قســمت اداري بخش شيرين سو 
و در كنار ســاختمان بخشــداري احداث 
شده اســت و همين امر كمك بزرگى در 
دسترســي آسان و جلوگيري از سردرگمي 
و اتالف وقت ارباب رجوع در مســيرهاي 
اداري مي باشــد.وي با بيان اينكه ساختمان 
شــركت گاز واحد شيرين سو و آموزش و 
پرورشي استيجاري مي باشد ،ساخت اين 
مجتمع را راهكاري براي داشتن يك مكان 
ثابت براي ايــن ادارات و كمك به كاهش 

هزينه ها مي داند.
موسوي از رايزني و برنامه ريزي براي ايجاد 
شعبه دادگستري در بخش شيرين سود خبر 
مي دهد و مي گويــد: در صورت موافقت و 
ايجاد شــعبه دادگستري در شيرين سو، يك 
واحــد از مجتمع اداري بــه آن اختصاص 
داده مي شود. موســوي در پايان با اشاره به 
طرح شهرك هاي اداري، ساخت مجتمع هاي 
اداري در بخش هــاي محــروم را طرحي 
پســنديده مى دانــدو اظهار مــى كند: اين 
امر باعث كاهش رفت و آمدهاي ســاكنين 
بخش ها به مركز و بهبود روند كاري اداري 
مي گردد. در اين راستا، از ساير اداراتي كه در 
بخش شيرين سو داراي نمايندگي نمي باشند 

،جهت ايجاد آن دعوت به عمل مي آورم.

بخشدار شمالي ترين بخش استان:

شيرين سو هم صاحب مجتمع ادارى 
مى شود

شــيرين  اداري  مجتمع 
اداري  قســمت  در  سو 
شيرين ســو  بخــش 
و در كنــار ســاختمان 
شده  احداث  بخشداري 
كمك  امر  همين  و  است 
بزرگــى در دسترســي 
آســان و جلوگيــري از 
سردرگمي و اتالف وقت 
ارباب رجوع در مسيرهاي 

اداري مي باشد
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خبـر

امروز شاهديم اين موضوع 
به يك رابطه دكان تجارتى 
(بده - بستان) تبديل شده 
ترين  خوشبينانه  در  است، 
حالت اين گونه مى شود كه 
نماينده مى خواهد مشكالت 
منطقه را با اين ابزار نظارتى 
مرتفع كند، از اين رو ما به 
ندرت شــاهد اين هستيم 
كه براى طرح سوال نياز به 

حضور وزير باشد

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهان

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاي محمد حســين بحيرايي فرزند مراد به شماره 
شناســنامه 179 و شــماره ملي 3961707863 با ارائه دو برگ 
استشــهاد محلي  كه امضاء گواهان در دفتر اسناد رسمي شماره 
50 نهاوند گواهي گرديده و برابر درخواست وارده اعالم داشته كه 
سند مالكيت ششدانگ پالك باقيمانده 927 فرعي مفروز و مجزي 
از 439 فرعي از 3 اصلي بخش 2 نهاوند كه سند مالكيت دفترچه اي 
آن در مورخ 1366/2/31 ذيل ثبت به شماره 4220 صفحه 74 دفتر 
جلد 32 به ســريال 574640 صادر و تســليم گرديده و در اثر 
جابجايي مفقود گرديده تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نموده 
است لذا به اســتناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب به شرح 
فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار يا محلي جهت عموم آگهي 
مي گردد. لذا چنانچه كســي نسبت به صدور سند مالكيت المثني 
اعتراض داشــته يا مدعي انجام معامله نزد خود او يا وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشــد مي تواند اعتراض خود را كتباً از تاريخ 
انتشــار اين آگهي ظرف مدت 10 روز به اين اداره ارســال در غير 
اين صورت و پس از گذشت زمان مقرر سند مالكيت المثني صادر 

خواهد شد.(م الف 196)
محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهى تغييرات شركت روستايى اسالم آباد شركت تعاونى به 
شماره ثبت 86 و شناسه ملى 10820005263 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 24/07/1397 و باستناد 
روســتايى  تعاون  اداره  مورخ28/07/97  شــماره 980/110  نامه 
شهرســتان مالير تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - ترازنامه وحساب 
سود و وزيان سال مالى 96 مورد تصويب قرار گرفت . 2 - سرمايه 
شركت از مبلغ000/720/524 ريال به مبلغ320/270/125/2 ريال 
وتعداد اعضا از1571نفر به 1761نفر تغيير يافت . 3 - بازرســين 
شــركت براى مدت يك سال مالى به شــرح ذيل انتخاب شدند : 
على ســرور نظرى با شــماره ملى3933740622 بعنوان بازرس 
اصلى ابراهيم رضايى با شماره ملى 3933503450 بعنوان بازرس 
على البدل اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى مالير (303648)

آگهى تغييرات شركت كشــاورزى يونجه كاران همدان 
شركت تعاونى به شماره ثبت 1666 و شناسه ملى 10861110036 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 14/06/1397 و 
نامه شماره 494/342/18 مورخ 1/7/1397 اداره تعاون روستايى 
شهرستان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - ترازنامه سود 
و زيان سال مالى 1396 تصويب گرديد . 2 - سرمايه شركت به 
مبلغ 459330000 ريال افزايش يافت . 3 - آقاى حسين ده ده 
خانى با شماره ملى 6479472111 بعنوان بازرس اصلى و آقاى 
اصغر حيدرى با شماره ملى 3871285692 بعنوان بازرس على 
البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند . اداره كل ثبت 
اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجارى همدان (282912) 

آگهى تغييرات شــركت نوآوران معمارى آريا الوند شركت 
ســهامى خاص به شماره ثبت 1509 و شناسه ملى 14006194537 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 09/07/1397 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1اعضاء هيأت 
مديره به قرار ذيل انتخــاب گرديدند: آقاى ايمان تنيج به كدملى 
3950256881 آقاى احسان تنيج به كدملى 3950412603 خانم 
نرگس احمدونــد به كدملــى 3950393201 -2 خانم ها وجيهه 
قياســوند به كدملى 3961215030و گل انار بهرامى فر به كدملى 
4209863971به ترتيب به عنوان بازرسين اصلى وعلى البدل براى 
مدت يكسال مالى انتخاب شدند. -3 تراز مالى سودوزيان شركت 
درسال مالى گذشته مورد تصويب قرار گرفت. اداره كل ثبت اسناد 
و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

نهاوند (301071) 

آگهى تغييرات شــركت نوآوران معمارى آريا الوند شركت 
ســهامى خاص به شماره ثبت 1509 و شناسه ملى 14006194537 
به استناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ 09/07/1397 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : -1 سمت اعضاى هيأت مديره براى مدت دوسال 
انتخاب گرديد: آقاى ايمان تنيج به كدملى 3950256881 به سمت 
رئيس هيأت مديره ومديرعامل شــركت خانم نرگس احمدوند به 
كدملــى 3950393201نايب رئيس هيأت مديره آقاى احســان 
تنيج به كدملى 3950412603 به سمت عضو هيأت مديره -2 حق 
امضا مجاز در كليه موارد اعم از چك وسفته وبرات واوراق واسناد 
تعهدآور بانكى وديگر عقود برعهده آقاى ايمان تنيج (مديرعامل 
ورئيس هيأت مديره) "به تنهايى" همراه با مهر شــركت معتبر مى 
باشــد. اداره كل ثبت اسناد و امالك اســتان همدان مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (301070) 

آگهى تغييرات شــركت توليد روستائى ســنبله سردار آباد 
شــركت تعاونى به شماره ثبت 93 و شناسه ملى 10861115727 
العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلســه  اســتناد  به 
مــورخ 21/06/1397 و باســتناد نامــه شــماره 216/164/16 
مورخ10/7/97 اداره تعاون روســتايى شهرســتان كبودرآهنگ 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - ترازنامه، گزارش حسابرســى و 
گرفت  قرار  تصويب  مورد   1396 مالى  ســال  زيان  و  سود  حساب 
2 - آقاى محمد عيسى مســلم خانى با كدملى 4030448992   .
به ســمت بازرس اصلى و آقــاى حاجعلى قره خانــى با كدملى 
سال  يك  مدت  براى  البدل  على  بازرس  عنوان  به   4030187323
مالــى انتخاب گرديدند . 3 - آقايان ســيف اله مرادى با كدملى 
4030445357 ، ابراهيــم جــوادى با كدملــى 4030445616 
، عباس مســلمى بــا كدملــى 4030444873 ، عليرضا مرادى 
بــا كدملــى 4030448534 و حجــت الــه امينى بــا كدملى 
4032244596 به ســمت اعضاى اصلى هيــأت مديره و آقايان 
محمد انصارى با كدملى 4031869401 و محمدعلى مســلم خانى 
هيأت  البدل  علــى  اعضاى  ســمت  به   4030447287 كدملى  با 
مديره همگى براى مدت ســه ســال مالى انتخاب شدند . اداره 
كل ثبت اســناد و امالك اســتان همدان مرجع ثبت شركت ها و 

(282913) آهنگ  كبودر  غيرتجارى  موسسات 

بـرخبرخبر
خ

تشابه قانون نماينده را 
سردرگم كرده است

 يك عضو كميسيون كشــاورزى مجلس با اشاره به سابقه ى 100 
ساله ى ايران در قانون گذارى گفت: بر اساس گفته ى مركز پژوهش ها 
در ايران باالى 11 هزار عناوين قانونى وجود دارد. اين در حالى است 
كه كشورهايى مثل فرانسه با سابقه ى بيش از 300 سال قانون گذارى، 

تعداد عناوين قانونى 3000 و خورده اى دارند.
على ابراهيمى نماينده ى مردم شــازند در گفت وگو با ايســنا گفت: 
متأسفانه حجم قانون هاى ما به حدى باالست كه مردم و حتى مجريان 
سردرگم شــده اند. تعداد قوانين مشابه و قوانينى كه با هم هم پوشانى 
دارند، آنقدر باالست كه اين قوانين منجر به سوءاستفاده كسانى شده 

است كه مى خواهند به نحوى به نفع خود استفاده كنند.
اين عضو كميسيون كشاورزى مجلس افزود: متأسفانه على رغم اينكه 
سابقه قانون گذارى ما چيزى قريب به 100 سال است بر اساس گفته ى 
مركز پژوهش ها در كشور ما باالى 11 هزار عناوين قانونى وجود دارد 
اين در حالى است كه كشورهايى مثل فرانسه با سابقه ى بيش از 300

ســال قانون گذارى، تعداد عناوين قانونى 3000 و خورده اى دارند و 
نتيجه  اين تعداد عناوين باالى قانونى اين است كه افراد جامعه خيلى 

از حقوق خود اطالع ندارند.
نماينده مردم شــازند در مجلس عدم وقت گــذارى نمايندگان براى 
مطالعــه ى قوانين را مانع اصلى اقدام عملــى مجلس در امر نظارت 
عنوان كرد و گفت: اشكال اصلى در اين جا است كه نمايندگان مردم 
اينقدر درگير امورات جارى كشــور هستند و اينقدر در رفع امورات 
روزمره و ريز مردم دخالــت مى كنند كه وقت براى مطالعه ى قوانين 

دستور كار ندارند. 

بودجه 98 با نگرش 2ساله اصالح شد

 رئيس ســازمان برنامه و بودجه گفت: اليحه بودجه سال آينده با 
نگرش 2 ساله دوباره تنظيم شد و يكشنبه يا سه شنبه آينده به مجلس 

تقديم مى شود.
به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت افزود: جزئيات بيشتر درخصوص 
تغييرات اليحه بودجه سال آينده را در فرصت مناسب ارائه مى دهد. 
اليحه بودجه 98 همچون سال گذشته در زمان تعيين شده (15 آذرماه) 
آماده شــد، اين اليحه 14 جلدى كه قرار بود در زمان تعيين شده (15
آذرماه) توسط رئيس جمهورى به مجلس شوراى اسالمى تقديم شود 

اما به دليل مرخصى 10 روزه نمايندگان به 25 آذرماه موكول شد.
در همين بحبوحه، رئيس جمهور 21 آذرماه بعد از جلســه مشــترك 
ســران قوا اعالم كرد كه طبق جمع بندى هاى انجام شده، قرار بر اين 
شده كه اليحه بودجه 1398 بر اساس رهنمودهاى مقام معظم رهبرى 

اصالح شود.

نمايندگان مجلس به نوع و زمان ورود هيأت 
نظارت اشكال مى گيرند نه ماهيت آن

 يك عضو فراكسيون اميد مجلس با اشاره به جايگاه هيأت نظارت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: اشكالى كه نمايندگان مى گيرند 
بيشتر بر سر نوع ورود و زمان ورود هيأت نظارت است كه قابل حل 

است اما وجودش به نظر من موثر خواهد بود.
محمد محمودى شاه نشين در گفت و گو با ايلنا، گفت: تعداد سواالتى 
كــه نمايندگان مجلس از وزرا و آقاى رئيس جمهور مطرح مى كنند و 
پاسخ هايى كه متقابال دريافت مى شود حجم و تنوع بسيار زيادى دارد 
كه بنا به گفته دست اندركاران مجلس امسال و در اين دوره هم بيشتر 
شده اســت. وى تاكيد كرد: تعداد استيضاح ها و وزرايى كه در روال 
استيضاح بركنار شــدند، با هيچ دوره اى قابل مقايسه نيست. حجم و 
بعد نظارتى اين دوره مجلس بيشتر و قوى تر شده است. در اين دوره 
مجلس به دو وزير مســتقيما راى نــداد و نمايندگان دولت را مجبور 
كردند كه تيم اقتصادى خود را تغيير دهد و اين ها نشــان مى دهد كه 
جنبه هاى نظارتى هم در مجلس مورد توجه اســت و تعداد زيادى از 

تحقيق و تفحص ها نيز در حال انجام است.
اين عضو كميسيون شــوراها با تاكيد بر اينكه هنوز جو انتخاباتى بر 
مجلس حاكم نيســت، درباره جايگاه هيأت نظارت مجمع تشخيص 
گفت: هيأت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مى تواند به عنوان 
مركزى كه كار كارشناسى قوى مى كند، نظر بدهد مى تواند در جايگاه 
خودش بســيار مفيد فايده باشد اما مشــروط بر اين است كه تعامل 
خوبى با مركــز پژوهش هاى مجلس و مركز پژوهش هاى شــوراى 

نگهبان داشته باشد.

بودجه سال آينده تاكيد ويژه اى
 بر امور بانوان و خانواده دارد

 معاون رئيس جمهورى در حوزه زنان و خانواده از اختصاص رديف 
بودجه ويژه اى به حوزه بانوان و خانواده در بودجه ســال آينده كشور 

براى ادارات كل امور بانوان استاندارى ها خبر داد.
معصومــه ابتكار در گفت وگــو با ايرنا بيان كرد: يكــى از مهم ترين 
رويكردها در دولت دوازدهم حركت برنامه اى اســت كه در اين راستا 
استان ها همه سند خود براى ارتقا و بهبود وضعيت زنان را تنظيم كردند 

و اين سند بايد در دستور كار استان ها قرار بگيرد.
ابتكار تصريح كرد: اين ســند منجر به بهبود وضعيت زنان خواهد شد، 
شاخص هاى مرتبط با اين سند كه با عدالت جنسيتى ارتباط مستقيمى 

دارد تدوين و بر اساس يك رويه برنامه ريزى شده ابالغ شده است.
وى ياد آور شد: در بودجه سال آينده براى نخستين بار يك رديف ويژه 
امور بانوان استان ها تعيين شده كه از اين طريق شاخص ها پايش مى 

شود و تكاليف استان ها مورد بررسى قرار مى گيرد .

حضور نيروهاى آمريكايى 
در منطقه از ابتدا هم اشتباه بود

 ســخنگوى وزارت امور خارجه گفــت: ورود و حضور نيروهاى 
آمريكايى در منطقه از ابتدا اقدامى اشــتباه و تنش زا بود و اين مســئله 

همواره از عوامل اصلى بى ثباتى و نا امنى منطقه بوده است.
به گزارش ايرنا «بهرام قاسمى» اظهارداشت: بررسى دقيق تاريخ تحوالت 
منطقه طى دهه هاى اخير و تا امروز نيز نشــان مى دهد حضور عنصر 
خارجى با بهانه هاى مختلف در اين منطقه مهم و حساس جز تنش و 

ناامنى و تشديد اختالفات ثمرى نداشته است.
بدنبال اين تصميم، جيمز متيس وزير دفاع آمريكا كه گفته مى شــود با 
ترامپ اختالف نظرهايى داشته از سمت خود كناره گيرى كرد و در متن 
استعفاى خود خطاب به ترامپ نوشت:با توجه به اينكه شما حق داريد 
وزير دفاعى داشــته باشيد كه ديدگاه هايش با ديدگاههاى شما در اين 
خصوص و موضوعات ديگر همخوانى بيشترى دارد، فكر مى كنم بهتر 

است من از سمتم كناره گيرى كنم.

قانون نظام وظيفه نيازمند اصالح است
 نماينده مردم نجف آباد ، تيران و كرون درمجلس شــوراى اسالمى 
گفت: قانون نظام وظيفه عمومى و سربازى اجبارى براى كاهش جمعيت 
سربازان فرارى و پرونده هاى اين بخش، نيازمند اصالح است.ابوالفضل 
ابوترابى در گفت و گو با ايرنا تعداد سربازان غايب را 2 ميليون و فرارى 
از پــادگان را 500 هزار نفر اعالم كرد و افزود: بيشــترين پرونده هاى 

دادگاه نظامى مربوط به اين قشر است.
وى بيان كرد: اصالح قانون سربازى اجبارى و تسهيل شرايط خدمت به 
كاهش پرونده ها و مشكالت منجر خواهد شد و بايد بر اساس اصالح 

قوانين از اين مسائل جلوگيرى كرد.
ابوترابى با اشاره به مخالفت ها و ايراد ستاد كل نيروهاى مسلح نسبت به 
اصالح قانون نظام وظيفه خاطرنشان كرد: بايد با هم انديشى نمايندگان 
مجلس و ستاد كل نيروهاى مسلح شرايط را در خدمت سربازى براى 

كاهش مشكالت اين خدمت دو ساله بهبود بخشيد.
طرح اصالح قانون نظام وظيفه به كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى 
اسالمى پيشنهاد شــده و يك بار مورد بررسى قرار گرفته كه ستاد كل 
نيروهاى مسلح با اين طرح مخالفت كرد اما جلسات كارشناسى در اين 
طرح در حال برگزارى اســت كه پس از تصويب در اين كمسيون در 

صحن علنى مطرح شود.

توزيع نقدينگى مانع اجراى پروژه هاى 
عمرانى مى شود

 عضو كميسيون امور داخلى كشور و شوراها در مجلس گفت: هر 
چقدر نقدينگى توزيع كنيم از پروژه هاى عمرانى دور مى شويم و اگر 
اين پروژه ها اجرايى نشوند، اشتغال نيز نخواهيم داشت و زير ساخت ها 
هم توسعه نمى يابد.«محمد محمودى شاه نشين» در گفت وگو با ايرنا 
افزود: با پرداخت يارانه ها بجاى اين كه به مردم ماهيگيرى ياد بدهيم به 
آنها ماهى مى دهيم اما در نهايت يك روز تمام مى شود. مگر چقدر مى 
توان با قرض از بانك مركزى و ساير بخش ها پول توزيع كرد.نماينده 
مردم شهريار در مجلس تصريح كرد: يكى از اقدامات دولت هاى گذشته 
اين است كه تناســب بودجه عمرانى را به جارى نزول داده است. در 
اوايل انقالب اين تناســب بودجه عمرانى به جارى 80 به 20 بود و در 
حال حاضر نسبت بودجه عمرانى به جارى 10 به 90 درصد است.عضو 
كميسيون امور داخلى كشور و شوراها در مجلس از نبود نگاه بخشى به 
بودجه كشور انتقاد كرد و گفت: در حال حاضر نگاه ها به بودجه بخشى 

نيست چون با مشكالت اساسى در چند زمينه مواجه هستيم.

دولت به طور رسمى زمان ارائه بودجه 98 را
 اعالم نكرده است

 ســخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت: تا اين لحظه دولت 
زمان ارائه اليحه بودجه 98 به مجلس را اعالم نكرده است.

بهــروز نعمتــى در گفتگــو بــا مهــر اظهــار داشــت: هنــوز زمــان ارائــه اليحــه 
ــه  ــت ب ــوز دول ــع هن ــى نشــده اســت. در واق ــه مجلــس قطع بودجــه 98 ب
صــورت رســمى اعــالم نكــرده اســت كــه چــه زمانــى اليحــه بودجــه ســال 

آينــده را بــه مجلــس ارائــه مــى كنــد.
سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: البته به احتمال زياد 
اليحه بودجه 98 در روز ســه شنبه هفته جارى (4 دى ماه) به مجلس شوراى 

اسالمى تقديم مى شود.

پيگير افزايش بودجه طرح رتبه بندى معلمان 
در سال 98 هستيم

 رئيس كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس خواستار افزايش بودجه در 
نظر گرفته شــده براى اجراى طرح رتبه بندى معلمان شد.محمدرضا عارف در 
گفتگو با مهر، اظهار داشت: طبق جلساتى كه با مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
داشــته ايم، خوشبختانه در بودجه سال آينده توجه جدى به آموزش و پرورش 
شده اســت.وى با تاكيد بر اينكه ما معتقديم كه اعتبار طرح رتبه بندى معلمان 
بايد بيش از اين رقم اعالم شده باشد تا طرح مذكور اجرايى شود، تصريح كرد: 
در كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس به طور جدى پيگير افزايش بودجه 
براى طرح رتبه بندى معلمان هستيم و اين مساله جزو اولويت هاى اصلى اين 

كميسيون است تا مشكالت معلمان از اين طريق حل و فصل شود.

تا زمانى كه ارز نيما كاهش نيافته نبايد توقع 
كاهش قيمت  كاالها را داشت

 يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه كاهش و 
افزايــش قيمت كاالها ارتباطى با قيمت ارز در بازار آزاد ندارد، گفت كه اغلب 
اين كاالها از ارز نيمايى استفاده مى كنند كه قيمت آن هنوز كاهش نيافته است.

الياس حضرتى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: طبق آمار بانك مركزى تورم تا پايان 
مهرماه سال جارى 36 درصد بوده است. از سويى كارخانجات ارز نيمايى را با قيمت 
7 و نيم تا 8 هزار تومان دريافت مى كنند در حالى كه قبال قيمت ارز دريافتى آنها 3 
هزار و 500 هزار تومان بوده و بنابراين اين رقم براى آنها حدود دو برابر شده است.

اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس در پايان خاطرنشان كرد: تا زمانى كه ارز نيما 
كاهش نيافته نبايد توقع كاهش قيمت ها را داشته باشيم زيرا مواد اوليه با همين قيمت 

تهيه مى شود و بنابراين قيمت تمام شده كاالها نيز باالتر خواهد بود.

 يكى از چالش هايــى كه اين روزها 
وزيــران با آن روبه رو هســتند، حضور 
مكرر آنان در جلســات كميسيون هاى 
تخصصى مجلس شــوراى اسالمى براى 

پاسخ به سوال هاى نمايندگان است،
پرسش از وزيران به خودى خود مشكلى 
ابزارهاى  از  يكى  ســوال  چراكه  ندارد 
نظارتى مجلس اســت ولــى اخيرا اين 
موضوع به گونه اى شــده كه بسيارى از 
وزيران به جاى اين كه بيشتر در محل كار 
خود حضور داشــته باشند در كميسيون 
علنى  جلسات  يا  مجلس  تخصصى  هاى 
حضور دارند كه قطعا اين موضوع باعث 

كاهش بازدهى دولت مى شود.
ساعت  نماينده، 10  ســوال  هر   

وقت يك وزير را مى گيرد
به گزارش ايرنا، ســؤال ها و درخواســت 
هاى برخى نمايندگان به اندازه اى اســت 
كه مجلس به محل كار دوم اعضاى هيأت 
دولت يا گاهى هم بــه محل كار اول آنان 
تبديل شــده است و آنها بيشــتر از آن كه 
به امور مربوط به وزارتخانه خود بپردازند، 
مشغول پاسخ به پرســش هاى نمايندگان 
شده اند، حتى شــاهديم وزيرانى كه هنوز 
يك ماه از حضور آنان در دولت نگذشــته 
به مجلس فراخوانده مى شــوند و درمورد 
وزيران قبلى و عملكردشان سوال پرسيده 
مى شــود.هر طرح ســوال از يك وزير در 
كميسيون هاى تخصصى مجلس به صورت 
تقريبى 10 ســاعت وقت وزير مربوطه را 

مى گيرد.
 آمــارى از حضــور وزيــران در 

كميسيون هاى تخصصى مجلس
بررســى پنج هفته كارى مجلس نشــان از 
حضــور فعال وزيران در كميســيون هاى 
تخصصى مجلــس دارد، 26 تــا 30 آبان 
امســال 6 وزير، ســوم تا هفتم آذر هفت 
وزير، 10 تا 14 آذر هشت وزير، 24 تا 28
آذر هفت وزير در كميسيون هاى تخصصى 

مجلس شوراى اسالمى حضور يافتند.
به نظر مى رسد كه مجلس شوراى اسالمى 
موضوع  بــراى  ديگــرى  ســازوكار  بايد 
ســواالت نمايندگان از وزيــران را در نظر 
بگيرد، در اين راســتا قاســم ميرزايى نيكو 
نماينده مردم دماوند در مجلس در اين باره 
گفت: امروز شــاهديم اين موضوع به يك 

رابطه دكان تجارتى (بده - بســتان) تبديل 
شده است، در خوشبينانه ترين حالت اين 

گونه مى شود كه نماينده 
مشــكالت  خواهد  مى 
منطقــه را با ايــن ابزار 
از  كند،  مرتفــع  نظارتى 
ندرت  بــه  ما  رو  ايــن 
شــاهد اين هســتيم كه 
براى طرح سوال نياز به 

حضور وزير باشد.
نيكــو  ميرزايــى 
اظهارداشــت: وزيــر و 
تكليف  بايــد  نماينــده 
كه  اين  بداننــد  را  خود 
زور  بــه  نماينده  يــك 
بياورد  را  مــوردى  يك 
و پافشــارى هم كند كه 

بايد اين كار انجام شــود، ممكن است كار 
انجام نشــود، وزيرى قولى براى انجام كار 
دهد ولى نتوان رديــف بودجه آن را پيش 

بينى كرد.
وى همچنين گفت: برخى مواقع نمايندگان 
مى خواهند انتصاباتى كه در شهرهايشــان 
صورت مى گيرد با نظر آنها باشد، پيشنهاد 
مــى دهند و بــراى اين كــه وزير حرف 
هايشــان را بشنود وى را به كميسيون هاى 
مجلس مى آورند.عباسعلى منصورى آرانى 
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت 

خارجــى مجلس نهــم نيز معتقد اســت: 
يكى از موضوعات مهمــى كه در مجلس 
كرد،  توجه  آن  بــه  بايد 
نقش بسيار فعال مجلس 
هاى  كميسيون  خصوصا 
تخصصى آن در طرح ها 
و لوايح است و آنان بايد 
به گونه اى ريل گذارى 
را بــراى دولت فراهم و 
ميســر كنند تا دولت به 
روى  از  بتوانــد  راحتى 
ريل هايى كه مجلس در 

آن گذاشته، عبور كند.
وى تصريح كرد: در اين 
بين جلســات تخصصى 
 ، وزرا  ميــان  زيــادى 
كميسيون  و  كارشناسان 
هاى تخصصى براى پرمحتوا شدن طرح ها 
و لوايح برگزار مى شود و ارتباط كميسيون 
ها با وزيران و كارشناســان و بدنه دولت 
بايد در راســتاى قوام بخشــيدن به محتوا 
و غنى شــدن طرح ها و لوايح باشــد كه 
اين بــزرگ ترين وظيفه كميســيون هاى 

تخصصى مجلس است.
وى ادامه داد: پس از اين كه لوايح و طرح 
با تصويب شــكل قانونى پيــدا كرد نقش 
كميســيون ها نظارتى مى شود و آنان بايد 
اين موضــوع را پيگيرى كنند كه آيا دولت 

بر آنچــه مجلس ريل گذارى كرده حركت 
مى كند يا خير؟

منصورى آرانى تصريح كرد: شرايط فعلى 
و مشكالت در كشور طورى است كه وزير 
بايد وقت صرف حل مشــكالت كند اگر 
10 درصــد، 290 نماينده بخواهند از وزير 
سوال كنند يعنى يك وزير بايد به سوال 29
نماينده پاســخ دهد كه اين وقت زيادى را 

از وزير مى گيرد.
نماينده پيشــين مجلس همچنين گفت: در 
ادوار مختلف مجلس هميشه اين نقد وارد 
بــوده كه نمايندگان ســوال هاى زيادى از 
وزيران مطــرح مى كنند براى مثال نماينده 
اى وجود داشــت كه در يــك دوره 150

سوال از يك وزير پرسيد.
منصورى آرانى تاكيد كرد: براى پاســخ به 
يك ســوال نماينده 10 ساعت وقت وزير 
گرفته مى شــود، گاهى حتى در مواردى از 

10 ساعت هم بيشتر مى شود.
همچنين جالل ميرزايــى نماينده ايالم در 
مجلــس در اين باره اظهارداشــت: امروز 
ســوال به عنوان ابزار نظارتى كاركرد خود 
را از دســت داده است، اگر اين رويه ادامه 

پيدا كند، باعث تضعيف مجلس مى شود.
عضو فراكســيون اميد مجلس گفت: امروز 
شاهديم بســيارى از سوال هاى نمايندگان 
از وزرا مربــوط به كاركرد وزارتخانه مورد 

سوال نيست.

بررسي خرج باالي مجلس

هزينه هر سوال از وزيران چقدر است؟

 عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: سطح مجلس با ساختار نظام 
انتخاباتى موجود نــه تنها بهبود نمى يابد، 
بلكه ميزان آن دوره بــه دوره كاهش پيدا 

خواهد كرد.
سيد احســان قاضى زاده در گفت وگو با 
ايرنا، اظهار داشت: در يك ساختار برخى 
افراد تالش مى كنند تا خود را در معرض 
افــكار عمومى قــرار دهند تــا بتوانند در 
جايگاهى قرار بگيرند، اما براى رسيدن به 

آن دست به هر اقدامى مى زنند.

عضو كميســيون فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى خاطرنشان كرد: برخى افراد خود 
را چندين سال در انتخابات محك زده اند 
و مردم به هر دليلى آن ها را كنار گذاشــته 
اند، اما باز اصرار دارند كه به هر نحو ممكن 
به جايگاهى برســند كه اين نشــان دهنده 

شيرينى قدرت است.
قاضى زاده تصريــح كرد: اين توقع عام از 
نماينده مجلس باعث شــده كه افرادى كه 
مــى خواهند به هر دليلى خود را داوطلب 
نمايندگى مجلس كنند، براى جلب رضايت 

از وعده هاى پوشالى استفاده كنند كه اين 
شيوه به ســاختار نظام پارلمانى ما آسيب 

جدى وارد كرده است.
وى كســب اعتماد مــردم از طريق وعده 
هاى غيرواقعى را ايراد اصلى ساختار نظام 
انتخاباتى در كشــور دانست و تاكيد كرد: 
نظــام انتخاباتى ما براى مجلس شــوراى 
اســالمى بايد كامال تغييــر كند زيرا بحث 
شايسته گزينى در ســاختار انتخاب بسيار 

مهم است.
عضو كميســيون فرهنگــى مجلس وعده 

ها، حاكميــت پول، تبليغــات، متينگ ها 
و كارناوال هــا را از جمله روش ها براى 
كسب راى اعالم كرد و گفت: اين اقدامات 
بعضا شان مجلس و جايگاه قانونگذارى را 

تنزل مى دهد.
قاضى زاده به كمك هاى انتخاباتى برخى 
افراد خاص به داوطلبان نمايندگى مجلس 
اشــاره كرد و گفت: اين شــيوه باعث مى 
شود كه نماينده مجلس پيگيرى كننده امور 
تعدادى ســرمايه گذار و نماينده اين افراد 

باشد.

 نماينده مردم رودسر در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: متأسفانه اقدامات وزارتخانه ها 
و ســازمان هاى نظارتــى از جمله تعزيرات 
به شــوآف تبديل شده اســت چرا كه فقط 
تصاوير آنها را در انبار كشــف شده احتكار 
كاال مى بينيم در حاليكه هيچ خبرى از توزيع 

كاالها وجود ندارد.
اسدا... عباسى نماينده مردم رودسر در مجلس  
شوراى اسالمى در گفت وگو با فارس گفت: 

متأسفانه با توجه به شرايط ركود اقتصادى و 
مشكالت معيشتى پيش آمده، به جاى آنكه 
دولتمردان و دستگاه هاى نظارتى مبادرت به 
كنترل بازار كرده و سروســامانى به آن دهند؛ 
شاهد هرج و مرج در بازار و اقتصاد هستيم به 
طورى كه توليدكنندگان و  توزيع كنندگان هر 
كارى بخواهند بدون ممانعت انجام مى دهند.

وى گفت: متأســفانه اقدامات تعزيرات فقط 
تبديل به شــوآف شده اســت چرا كه فقط 

تصاوير آنها را در انبار كشــف شده احتكار 
كاال مى بينيم در حاليكه هيچ خبرى از توزيع 
كاالها وجود ندارد در حاليكه اگر مســئولين 
راه حل الزم در خصوص توليد كاال و توزيع 
آن را ارائه دهند مشكالت به وجود نيامده و 

امنيت و آرامش بازار ايجاد خواهد شد. 
عباسى با بيان اينكه نمايندگان مجلس از تمام 
ابزارهاى قانونى خود براى حفظ آرامش بازار 
و كنتــرل تجارت در ايران انجام خواهند داد 

و مســئولين را در اين خصوص پاســخگو 
خواهند كرد، گفت: پســنديده نيست كه در 
نظام جمهورى اسالمى يك جنس در 2 مغازه 
با تفاوت بسيار قيمت باال وجود داشته باشد.

سطح مجلس با اين شرايط بهتر نمي شود

اقدامات وزارتخانه ها و سازمان هاى نظارتى در كنترل بازار «شوآف» است
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

هر درصد سوختگى پنج ميليون تومان هزينه دارد
 هزينه هاى مربوط به سوختگى بسيار باالست به طورى كه هر درصد از سوختگى 

پنج ميليون تومان هزينه دربر دارد.
معاون اجتماعى وزير بهداشت گفت: كودكان، نوجوانان و سالمندان دو گروهى هستند 

كه بيشتر در معرض سوختگى هستند.
به گزارش شبستان، محمدهادى ايازى با بيان اينكه كودكان و نوجوانان به سبب تحرك 
زياد و ســالمندان نيز به ســبب عدم تحرك در صورت بروز حوادث و آتش سوزى 
آســيب بيشترى را مى بينند.ايازى با بيان اينكه دستگاه هاى فرهنگى نقش ارزنده اى در 
كاهش حوادث دارند، گفت: نقش رســانه ها در كاهش آمار حوادث بى بديل است و 

رسانه ها بايد هشدارهاى الزم را در اين خصوص از هم اكنون به خانواده ها بدهند.

معلوالن در سازمان تامين اجتماعى استخدام مى شوند
 طبــق قانون جذب 3 درصدى معلوالن در دســتگا ه هاى دولتى ،ســازمان تامين 
اجتماعــى هم بايد اين قانــون را اجرا كند در صورت ممانعت ، مشــمول مجازات 
اســالمى مى شوند.رئيس ســازمان بهزيستى كشور در گفتگو با شبســتان با اشاره به 
استخدام معلوالن در سازمان تامين اجتماعى طبق قانون جذب 3 درصدى معلوالن در 
دســتگاه هاى دولتى گفت: فرقى نمى كند، سازمان تامين اجتماعى هم بايد طبق قانون 
جــذب 3 درصدى معلوالن اين قانون را اعمال كند در صورت ممانعت از اجراى آن 
مشمول مجازات اسالمى مى شوند.انوشيران محسنى بندپى، تصريح كرد: در اين زمينه 
ســازمان هاى مردم نهاد كمك زيادى به ما مى كننــد و در حال حاضر 2 هزار و 200 
سمن كه 850 مورد آن شبانه روزى و مابقى روزانه فعاليت مى كنند به ما كمك مى كنند. 

فقط 4 درصد سياستگذارى ها در حوزه خانواده است
 بر اســاس تحقيقات انجام شــده، از اول انقالب تا دهه 80 فقط چهار درصد كل 

سياست هاى جمهورى اسالمى درباره خانواده بوده است.
عضــو هيــأت علمــى مركــز تحقيقــات زن و خانــواده گفــت: ايــن چهــار درصــد 
ــه ايــن چهــار درصــد در  ــواده اســت؛ البت ــه سياســت هاى ملمــوس خان ــوط ب مرب
عرصــه مســتقيم اســت و در بخــش غيرمســتقيم بــه موضــوع سياســتگذارى خانواده 

هــم توجــه شــده اســت.
به گزارش ايلنا، راحله كاردوانى افزود: سياستگذارى خانواده در دهه اخير مورد توجه 
قرار گرفته اســت؛ چون اين موضوع جذابيت ظاهرى دارد و سياست خانواده بخش 

كوچكى از سياست عمومى و اجتماعى است.

هرسال 100 هزار ايرانى سكته مغزى 
مى كنند

 نماينده انجمن سكته مغزى ايران با بيان اين كه هر ساله 20 درصد 
افراد زير 55 ســال به سكته مغزى مبتال مى شوند، گفت:  سكته مغزى 

نخستين علت ناتوانى طوالنى مدت در افراد است. 
الهه تقوايى زحمتكش در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه سكته مغزى 
يكى از شــايع ترين علل مرگ و مير در جهان اســت، اظهار كرد: اين 
بيمارى دومين علت مرگ و مير در كشــور و نخستين علت ناتوانى 
طوالنى مدت در افراد است به گونه اى كه بر اساس آمارهاى موجود 

هر ساله 100 هزار نفر ايرانى دچار سكته مغزى مى شوند.
وى با اشاره به عوارض جبران ناپذير سكته مغزى افزود: اين بيمارى 
عالوه بر كاهش كيفيت زندگى افراد، بار اقتصادى و روانى سنگينى را 

براى خانواده ها به همراه دارد.
ايــن متخصص مغز و اعصاب به افزايش آمار ايــن بيمارى در افراد 
جوان اشاره كرد و گفت: هر ساله حدود 20 درصد افراد جوان و زير 
55 سال به ســكته مغزى مبتال مى شوند به گونه اى كه از هر پنج نفر 

مبتال به اين بيمارى يك نفر در رده سنى زير پنجاه سال قرار دارد.
زحمتكــش با تاكيد بر لزوم تغيير رويه افراد در ســبك زندگى خود 
تصريح كرد: افراد با جدى گرفتن اين موضوع مى توانند احتمال سكته 

مغزى را كاهش دهند.
وى در ادامه با بيان اين كه تشــخيص و درمان به موقع بيمارى هايى 
نظير ديابت، فشــار خون و چربــى مى تواند از وقوع عوارضى جدى 
نظير سكته مغزى و قلبى پيشگيرى كند، اظهار كرد: در شرايط كنونى 
كه مصرف دخانيات و غذاهاى پر چرب زياد اســت شــاهد افزايش 

سكته مغزى بوديم.
اين پزشك متخصص مصرف روزانه قليان به عنوان تفريح خانوادگى 
را يكى ديگر از عوامل موثر در ابتال به ســكته مغزى دانســت و بيان 
كرد: مشكالت فعلى زندگى در سال هاى اخير منجر به شيوع استرس 
در افراد شــده، كــه در صورت عدم كنترل مى تواند منجر به ســكته 
مغزى شود.نماينده انجمن سكته مغزى ايران تصريح كرد: افراد بايد با 
فراگيرى آموزش هاى كنترل اســترس در راستاى كاهش اين بيمارى 
اقدام كنند. عالئمى نظير فلجى ناگهانى اندام هاى يك طرف بدن، فلج 
يــك طرف صورت و اختالل در بلع در تكلم، از جمله شــايع ترين 

عالئم ابتال به سكته مغزى است.
وى  با بيان اين كه در اكثر موارد ســكته هاى مغزى قابل درمان است، 
افزود: ســكته مغزى به شرطى درمان مى شود كه افراد زمان طاليى را 

از دست ندهند .
اين متخصص زمان طاليى را فاصله 4,30 ســاعته ميان شروع عالئم 
بيمارى تا تجويز داروهاى الزم دانست و بيان كرد: هر چقدر اين زمان 
كوتاه تر باشد بيمار شانس بيشــترى براى بهبود دارد زيرا به ازاى هر 
دقيقه تاخير در درمان، دو ميليون ســلول مغزى كه قابل بازســازى و 

ترميم نيست از بين مى رود.
وى بــه نقش چندين عامل مهم در حفظ زمان طاليى درمان اشــاره 
كرد و گفت: مهمترين عامل تشــخيص عالئم سكته مغزى و تماس 

به موقع با 115 است.

مهارت هاى حضور در فضاى مجازى را 
به فرزندانمان بياموزيم

 محــدود كــردن زمــان اســتفاده از اينترنت، نظــارت بر روى 
ســايت هايى كه كودكان مراجعه مى كنند، آشنايى والدين با اطالعات 
و تكنولوژى هاى جديد از جمله راهكارهاى كاهش آسيب هاى فضاى 

مجازى است.
كارشــناس علوم تربيتى و رفتارشــناس در گفت و گو با شبســتان 
درخصوص آسيب هاى فضاى مجازى گفت: اعتياد اينترنتى، اختالل 
روحى، افســردگى متمركز، اضطراب اجتماعى، ضعف مهارت مقابله 
و عزت نفس پايين از آســيب هاى روانى اســتفاده طوالنى مدت از 
اينترنت است. زهرا عبادى، فضاى مجازى را چاقوى دو لبه اى عنوان 
كرد كه مى تواند همزمان نقاط مثبت و منفى را داشــته باشد و افزود: 
آسيب پذيرى كودكان و نوجوانان در فضاى مجازى بيش از ساير افراد 

جامعه است.
وى خاطرنشان كرد: كودكان و نوجوانان به دليل شرايط سنى كه دارند 
مدام در حال تحرك، بازى با هم ســاالن هستند درحاليكه با حضور 
در فضاى مجازى به تدريج از تحرك آنها كاســته شده و از جمع هاى 
دوســتانه دور مى شوند و در درازمدت باعث منزوى شدن كودكان و 

نوجوانان مى شود.
عبــادى با بيان اينكه خانواده ها بايد قوانينى براى اســتفاده كودكان و 
نوجوانــان از فضاى مجازى تعريف كنند، گفت: فرزندان در بيشــتر 
مواقــع از عدم مهارت والدين خود در اســتفاده از اينترنت و رايانه، 

سوء استفاده مى كنند.

همدان پيام: كالنشهر بشويم يا نشويم
 هر جور راحتى!! 

قدس: پايان سفته بازي سكه و ارز در ايستگاه ماليات
 بدون شرح!! 

ابرار ورزشي: شفر: نمي دانم چرا رفاقتم با كي روش براي همه عجيب 
است 

 اينجا با هر كى رفاقت كنى مى رى تو ليست عجيب غريبا!!
نصف جهان: دوباره خودكشي از روي يك پل در اصفهان

 پل هاى اصفهان قتلگاه شدن!!
جوان: حراج امالك ايراني در گرجستان 

 اينم از سرمايه گذارى تو خارج از كشور!!
شرق: فرش قرمز براي نورچشمي هاي كشور

 تا بوده همين بوده!! 
كسب و كار: نفس هاي آخر توليد داخلي پوشاك 

 به خاطر اينه كه كيفيت رو فداى كميت كردن!!
روزگار ما: اسب سركش دالر رام شد 

 باالخره سر جاش نشوندن!!
ابرار ورزشي: كي روش: هدف ما تسخير قلب مردم است
 يعنى به خاطر قلب مردم دارين ورزش مى كنين!! 

خراسان: يارانه پنهان ثروتمندان 11 برابر فقرا
 بدون شرح!!

آفتاب: پس از گم شدن دكل هاي نفتي يك پل هم گم شده است؟
 داشته هامون دارن يكى يكى گم مى شن؟

همدان پيام: دفترچه هاي تأمين اجتماعي همه جا اعتبار ندارد
 فقط پولش كه داريم هر ماه به بيمه مى ديم اعتبار داره!!

ابتكار: بازسازي دوباره ريال؟
 اصال بهش فكر هم نكن!!

اطالعات: دود نظام سهميه بندي كنكور به چشم علم و پيشرفت كشور مي رود 
 يعنى اينم دود داره؟!!

تجارت: دستور ويژه براي برخورد با گرانفروش
 كيه كه به تاين دستورات عمل كنه!! 

مونوكسيدكربن سه زن را 
در مراسم عروسى مسموم كرد

 نشت گاز مونوكسيد كربن در يك تاالر عروسى موجب مسموميت 
سه زن 30 تا 40 ساله شد.

روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى همدان 
گفت: پس از اعالم گازگرفتگى در يكى از تاالر رســتوران هاى واقع 
در جاده همدان- كرمانشــاه به مركز اورژانس، بالفاصله يك دستگاه 

آمبوالنس به محل اعزام شد.
عباس اوليا سميع در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: عوامل اورژانس 
بــا حضور در محــل حادثه اقدام به انجام اقدام هــاى اوليه از جمله 

اكسيژن تراپى و انتقال مسمومان به بيمارستان آيت اله بهارى كردند.
وى اضافه كرد: علت اين مســموميت قــرار دادن بخارى نفتى بدون 

دودكش در داخل تاالر رستوران بوده است.
اوليا سميع تاكيد كرد: دود مونوكسيد كربن تنها ناشى از گاز شهرى و 
زغال نيست بلكه نفت و ديگر فرآورده هاى سوختى نيز گاز مونوكسيد 

كربن توليد مى كنند.
وى اضافه كرد: گاز سمى مونوكسيد كربن مى تواند ناشى از سوخت 
نفت، گازوئيل بنزين، چوب و هيزم باشــد، بنابراين عالوه بر بخارى 

گازى بايد ديگر وسايل گرمايشى نيز دودكش داشته باشند.
روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى همدان 
گفــت: تيم هاى امدادى هنگام حضور در محــل حادثه ابتدا اقدام به 
بررسى وضعيت هوشيارى افراد مسموم سپس ارزيابى وضعيت محل 

حادثه مى كنند.
اوليا سميع بيان كرد: هنگام مســموميت با گاز مونوكسيد كربن، تيم 
امدادى ابتدا فرد مســموم را از محيط آلوده به سمت فضاى باز منتقل 
مى كننــد.وى اضافه كرد: اكســيژن موجود در فضاى بــاز براى افراد 
مسموم مناسب بوده اما كافى نيست بنابراين از كپسول اكسيژن براى 

اين افراد استفاده مى شود.
روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى همدان 
اضافه كرد: فرد مســموم براى مدتى بايد در بيمارســتان تحت نظر 

پزشك باشد تا سطح هوشيارى به حالت اوليه بازگردد.
25 آذر امسال بر اثر گاز گرفتگى ناشى از مونوكسيد كربن در يك تاالر 

عروسى شهر همدان 19 تن مسموم شدند.
همچنين 47 تن از دانش آموزان شــركت كننده در اردوى راهيان نور 
هنگام بازگشت از جنوب به آستارا در جوكار مالير دچار مسموميت 

غذايى شدند.
 مسموميت راننده به خير گذشت

مدير اورژانس پيش بيمارستانى شهرستان كبودراهنگ نيز گفت: پس 
از اعــالم يك مورد گازگرفتگى در محــل پاركينگ انبار نفت حوالى 

پليس راه همدان- قزوين يك تيم عملياتى به محل حادثه اعزام شد.
داوود مرادى افزود: شــواهد گوياى اين بود كه مردى 34 ساله داخل 
كاميون دچار مســموميت شده و پيش از رســيدن اورژانس شاهدان 
اين صحنه اقدام به شكستن شيشــه كاميون و انتقال وى به بيرون از 

خودرو كردند.
وى اضافــه كــرد: با حضور تيــم اورژانس و انجــام اقدامات پيش 
بيمارستانى، مصدوم با عاليم حياتى تحويل بيمارستان فرشچيان شد.

طبق آخرين گزارش پزشــكى قانونى 18 تن در سال 95 و 16 تن در 
سال گذشته بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيد كربن در استان همدان 

جان باختند.

با متخلفان علمى و كپى كارهاى پايان نامه اى 
با جديت برخورد مى كنيم

 وزير علوم از برخورد جدى اين وزارتخانه و دانشگاه ها با متخلفان علمى و همچنين 
دانشجويان واعضاى هيأت علمى كه در پايان نامه ها كپى كارى انجام دهند خبر داد.

به گزارش ايسنا، منصور غالمى، افزود: بخش مهمى از نوآورى در حوزه هاى كشف علوم 
است نه در كاربرد آنها، اين موضوع اهميت پايان نامه هاى دوره دكترى را نشان مى دهد كه 
البته بخشى از آن مى تواند كاربردى باشد اما من معتقدم پايان نامه ها معموال در كتابخانه يا 
دانشــگاه ها قرار مى گيرد البته فايل آن به صورت پــى دى اف در ايران داك نيز قرار داده 
مى شود. بنابراين هركسى كه جوياى علم باشد بايد دنبال اين پايان نامه ها باشد و نبايد ما اين 
پايان نامه ها را در ماشين قرار بدهيم.وزير علوم گفت: سيستم داخل دانشگاه ها بر پايان نامه هاى 
دانشجويان دقت دارند، بخش نامه اى نيز براى ارزيابى دقت و صحت پايان نامه ها صادر شده 
كه نشان مى دهد با تخلفات علمى برخوردهاى جدى مى كنيم و كسانى كه تخلف كنند هم  

با دانشجويان و هم اعضاى هيأت علمى برخورد انضباطى خواهيم كرد.

27درصد جمعيت كشور به فشار خون باال مبتال هستند
 9،5 درصد جمعيت كشــور دچار ديابت، 27 درصد مبتال به فشــارخون باال و 23 

درصد چاق هستند كه رژيم غذايى ناسالم از مهمترين عوامل اين بيمارى ها است.
به گزارش تبيان، معاون بهداشــتى وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: 82 
درصد مرگ و ميرها در كشــور ناشــى از بيمارى هاى غيرواگير است كه اين مساله در 
تغذيه ناسالم گره خورده است. تغذيه ناسالم از مهمترين عوامل مرگ و مير بيمارى هاى 

غيرواگير مى توان نام برد كه بايد اين حلقه را بشكنيم.
عليرضا رئيســى، ادامه داد: در حال حاضر ميزان آگاهى مردم از ابتال به فشــارخون باال 

حدود 50 درصد است و نمك نقش مهمى در بروز اين بيمارى دارد.
معاون بهداشتى وزير بهداشت تصريح كرد: يكى از مهمترين اقدامات وزارت بهداشت 
بحث محصوالت صنعتى براى كاهش نمك و چرب هاى ترانس اســت كه بايد كنترل 
شــود. الزم است متخصصان و كارشناســان تغذيه در اين زمينه ايده هاى جديد داشته 

باشند.

 خدمات مشاوره ايدز تشريح شد
 رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت درباره خدمات مراكز مشاوره بيمارى هاى رفتارى 

وزارت بهداشت توضيحاتى را ارائه كرد.
پروين افســركازرونى در گفت وگو با ايســنا، درباره مراكز مشاوره بيمارى هاى رفتارى 
وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 200 مركز مشاوره بيمارى هاى رفتارى در سطح 

كشور فعال است و خدمات الزم را به مراجعه كنندگان ارايه مى دهند.
وى درباره اقدامات اين مراكز افزود: در اين مراكز كليه خدمات آموزش، مشاوره، تست 
اچ آى وى، در صورت تشخيص ابتال مراقبت و درمان بيماران، بر اساس دستورالعمل هاى 

تهيه شده به صورت رايگان و در فضاى كامال صميمى و محرمانه انجام مى شود.
كازرونى ادامه داد: خدمات مراقبت و درمان افراد مبتال، خدمات بررسى وضعيت بالينى، 
آزمايشــگاهى و داروهاى مورد نظر و همچنين افزايش آگاهى، مشاوره، توانمندسازى 
مبتاليــان در جهت پذيرش بيمــارى، نقش پايبندى و ماندگارى بــر درمان در ارتقاى 

سالمت فرد وانجام خدمات پيشگيرى از اچ آى وى به صورت فعال را شامل مى شود.

سرطان دومين 
علت مرگ ايرانى ها

 معاون كل وزارت بهداشت، از سرطان ها 
به عنــوان دومين علت مرگ و مير ايرانى ها 

نام برد.
ايرج حريرچــى، گفت: نكته قابل توجه در 

بيمارى هاى ســرطان اين اســت كه بدانيم 
ســرطان دومين علت مرگ و مير در كشور 
اســت و اين موضوع در افراد زير 70 سال 
و زير 50 سال، علت اول مرگ و مير است.

وى، به اقدامات وزارت بهداشت در جهت 
كاهش موارد ابتال به سرطان در كشور اشاره 
كرد و افزود: راه اصلى پيشگيرى از ابتال به 

سرطان، اصالح سبك زندگى و غربالگرى 
در مراحل اوليه و همچنين درمان مناســب 
اســت.حريرچى از تجهيز 130 مركز سطح 
يــك درمان بيمارى هاى خاص در كشــور 
خبــر داد و گفت: برخى از ايــن مراكز راه 
اندازى شــده و برخى نيز بزودى آماده بهره 
بردارى خواهند شد.به گزارش سالمت نيوز، 

معاون كل وزارت بهداشت، در پاسخ به اين 
ســئوال كه كدام يك از روش هاى درمانى 
ســرطان موثر و بهتر اســت، افزود: درمان 
ســرطان ســه عنصر اصلى دارد كه شامل 
جراحى، راديوتراپى و شيمى درمانى است 
كه مى بايست هر سه عنصر به درستى مورد 

توجه و استفاده قرار گيرد.

سمانه جهانگيرى عرش »
 ديدن صحنــه فردى كــه از داخل 
خودروى خود، زبالــه اش را در خيابان 
رها مى كند براى بيننــدگاِن اين تصوير، 

خوشايند نيست.
در كنــار اين موضوع، گاهى مجبوريم به 
تصويرى  شهرى،  زيبايى هاى  ديدن  جاى 
از زباله هاى پراكنده با شيرابه هاى جارى 
شــده از آن  را در كوچه پس كوچه هاى 
اين شــهر آنهم در روز روشن و درست 

جلوى در منزل خودمان ببينيم.
چمن زار  و  ســبز  فضاى  ديدن  همچنين 
آميخته شــده با بطرى آب و نيز پسماند 
خوراكى هايى كه توسط همشهريان صرف 
شــده نيز متاســفانه تصويرى از فرهنگ 
مردمان اين شهر را براى مسافران بر جاى 
خواهد گذاشت كه البته در شان مردم اين 

ديار نيست.
حال در كنار همه اين مباحث تصور كنيد 
پيرمرد رفتگــرى را كه براى جمع آورى 
يك بطرى آب معدنى چگونه با زحمت 
فراوان خم مى شود و تكرار اين داستان در 
هر لحظه، هر روز و هر سال براى او چقدر 

زجرآور خواهد بود. 
واقعيت آن اســت كه بخــش مهمى از 
فعاليت هاى خدماتى شــهردارى به جاى 
سازنده،  امورات  ساير  براى  شدن  صرف 
بى مواالتى  نظافت  و  پاكســازى  به  بايد 
گروهــى از شــهروندان در رها كردن 
زباله در شهر معطوف شودكه هزينه هاى 

بسيارى براى شهردارى به همراه دارد.
جدا از هزينه ميلياردى كه براى پاكسازى 
زباله از شهر و رفت و روب آن مى شود، 
ريختن زباله در انهار و معابر در حالى در 
همدانى كه در مســير پيشرفت و توسعه 
يافتگى خود قرار دارد، رخ مى دهد كه اين 
موضوع به لكه اى ســياه براى شهرنشينى 

تبديل شده است.
 زباله جاى گل و گيــاه را گرفته 

است
ضد فرهنگ ريختن زباله در داخل آبراه ها و 
معابر زمانى جاى تاسف دارد كه اين زباله ها 
در برخى مناســبت ها و ايــام خاص چون 
محرم و عاشورا توسط برخى مردم كه خود 
داعيه دار فرهنگ و تمدن ايران زمين هستند 

بر زمين ريخته مى شود.
كافى است كمى در شهر بچرخيم و با دقت 
بيشتر به اطراف نگاه كنيم، ليوان يكبار، كاغذ 
چيپــس و پفك و ... در كنار بطرى هاى آب 
مصرف شده در بســيارى از روزها ميهمان 
ناخوانده معابر و آبراه هاى اين شــهر شده 
است كه با وجود نظافت نوبت هاى مختلف 
كارگــران و رفتگــران زحمتكش خدمات 
شــهرى اما باز هــم اين زباله ها به شــكل 
ناخوشــايندى در شهر خودنمايى مى كند تا 
جايى كه گاهى جــاى گل و گياه را همين 

زباله ها مى گيرد.
ورود  دليل  بــه  معابر  آبگرفتگى   

زباله به نهرها
زشت شــدن چهره شهر و هزينه هاى بسيار 
تحميلى براى اصــالح آن يك طرف قضيه 
است و وقتى موضوع با بارش هاى باران و 
برف عجين مى شود، آن وقت داستان هايى 
چون آبگرفتگى براى شهر ورق مى خورد و 
دردسرهايش بيشتر براى خود مردم زجر آور 

است.
اكنــون و در حالــى كه 
پايتخــت تاريخ و تمدن 
ايــران زميــن در انتظار 
بارش هــاى  و  ســرما 
جوى اســت، بار ديگر 
غــم آبگرفتگــى معابر 
يكى  كه  اســت  متصور 
از مهمتريــن عوامل آن 
كه  اســت  زباله هايــى 
توســط خود مــردم در 

شهر رها مى شود.
اين  است  مســلم  آنچه 
زباله  بحث  در  كه  است 
و نظافت شهر بايد كمى 
كنــار  را  رودربايســتى 

گذاشــت چرا كه مشكل دقيقا به رفتارهاى 
فردى برمى گردد. بسيارى از مردم به فرهنگ 
واالى خود مفتخرند اما لحظه ريختن زباله 
كنار ســاحل، جوى آب، رودخانه، دريا و 
حتى در كوچه و خيابان محل زندگى به تنها 
چيزى كه فكر نمى كنند همين فرهنگ است.

 ساالنه بيش از 24 ميليارد تومان 
شــهر  در  زباله  جمــع آورى  هزينه 

همدان
همدان  شــهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
مى گويد: روزانه 450 تــن زباله در همدان 
توليد مى شود كه براى جمع آورى آن ساالنه 

24 ميليارد تومان هزينه مى شود.

وحيــد على ضمير افزود: از ايــن مبلغ 20
ميليارد تومان هزينه پرسنلى و نيروى انسانى 
در چهار منطقه توســط چهــار پيمانكار با 

حدود يك هزار نيرو است.
وى با اشــاره به اينكه سرانه توليد زباله در 
كشور دو كيلو و 790 گرم و اين آمار براى 
همدانى ها  810 گرم اســت، معموال چهار 
ميليارد تومان از كل مبلغ ساالنه جمع آورى 
زباله را هزينــه ماشــين آالت و دفن زباله 

مى كنيم.
على ضمير گفت: در كنار 
صرفًا  كه  خدماتى  هزينه 
زباله  جمــع آورى  بابت 
ارائه مى شــود بــه مردم 
سوبسيد پرداخت مى شود 
در صورتى كه حداقل كار 
مردم كمك به ما در بحث 

جمع آورى زباله است.
وى ادامه داد: ميزان توليد 
زباله در هر روز 425 تن 
كه  است  همدان  شهر  در 
با توجه به سرانه جمعيتى 
روزانه 800 گرم براى هر 
محاسبه  همدانى  شهروند 
كرد:  تصريح  مى شود.وى 
جمع آورى زباله شــهر همــدان به صورت 
مكانيزه و با 50 دســتگاه پرس زباله انجام 
مى شود و 900 نفر كار رفت و روب و جمع 

آورى زباله را انجام مى دهند.
 زمان جمع آورى زباله در همدان 

به جاى يك نوبت چند نوبت است
وى ادامــه داد: ايده آل اين اســت كه بتوانيم 
زباله ها را يــك روز در ميان جمع آورى كنيم 
اما درحال حاضر زباله ها از ساعت 21 شب 
تا 6 صبح از سطح شهر جمع آورى مى شوند.

على ضمير به تقســيم بنــدى زباله ها به دو 
بخش زباله هاى تر و خشــك اشاره كرد و 
گفــت: 78 درصد زباله ها تــر و 22 درصد 

آنها خشك است كه 20 درصد زباله خشك 
توســط پيمانــكاران در مناطــق چهارگانه 
شهردارى تفكيك و جداسازى مى شوند كه 

كمك شايانى در تفكيك زباله است.
همدان  شــهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
در مورد زباله هاى عفونى، تصريح كرد: در 
حال حاضر در شهر همدان روزانه حدود 6
تن زباله بيمارســتانى توليد مى شود كه اين 
پســماندها به طور مســتقيم از مراكز توليد 
توسط ماشين آالت ويژه زباله به محل دفن 
منتقــل و در بخش مجزا و كنترل شــده اى 
از محل دفن بهداشــتى زباله با اســتفاده از 
آهك هيدراته به روش ترانشه اى با رعايت 
ضوابط بهداشــتى و زيســت محيطى دفن 

مى شوند.
وى درباره پسماندهاى عمرانى و ساختمانى 
نيز گفت: با توجه به توليد بيش از 1000 تن 
نخاله و ضايعات ســاختمانى در شهر، لزوم 
ســاماندهى اين پســماندها بيش از گذشته 

نمايان است.
 برخــى شــهروندان ســاعات 

گذاشتن زباله را رعايت نمى كنند
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان 
در پايان گفــت: 11 ميليون مترمربع معبر 
در همــدان وجود دارد كــه جمع آورى 
زبالــه و رفــت و روب آن كار راحتــى 
نيســت و بــه علــت همــكارى نكردن 
بعضى از همشــهريان در بيرون گذاشتن 
زباله مجبور هســتيم از ســاعت 7 تا 10
صبح در يك تا ســه نوبت ديگر اقدام به 
جمع آورى زباله كنيم كه اين امر موجب 

صرف هزينه مجدد مى شود.
وى ادامــه داد: از شــهروندان در حــوزه 
مى كنيم  درخواســت  زبالــه  جمــع آورى 
شــهردارى را يارى رســانند و ساعت 21

زباله ها را بيرون بگذارند تا هزينه جمع آورى 
زباله ها كاهش و خدمات شهردارى افزايش 

يابد.

با فرهنگ سازى هزينه جمع آورى زباله صرف خدمات شهرى مى شود

هزينه اى كه زباله هاى مردم 
بر دوش شهردارى مى گذارد

11 ميليــون مترمربع معبر در 
جمع  كه  دارد  وجــود  همدان 
آورى زبالــه و رفت و روب آن 
كار راحتى نيســت و به علت 
همــكارى نكــردن بعضى از 
همشهريان در بيرون گذاشتن 
زباله مجبور هســتيم در يك 
تا ســه نوبت ديگر اقدام به 
اين  كه  كنيم  زباله  جمع آورى 
امر موجب صرف هزينه مجدد 

مى شود
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 97/988  مورخ 97/7/26 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رستمعلي زبرجدي 
فرزند محمدقلي به شــماره شناسنامه 342 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 184/85 مترمربع در قسمتى از پالك 1420 اصلي واقع 
در اسدآبادخيابان پاسداران كوچه شهيد رنجبر خريداري باواسطه از مالك رسمي 
آقاي غالمحسين ياراحمدي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 566)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/02
كامران متقى 

رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى تغييرات شــركت توليدى پارســيان عروســك 
حميد شــركت تعاونى به شــماره ثبت 9455 و شناسه ملى 
مدير   / تصفيه  هيأت  صورتجلســه  استناد  به   10820092067
مورخ  نامه16209/8  باســتتناد  و  مورخ 17/07/1397  تصفيه 
19/07/97 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرســتان همدان 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضا هيأت تصفيه 
به قــرار ذيل تعيين گرديد : خانم ســكينه جاللى فخر به كد 
ملى 3873432099 به ســمت رئيس هيــأت تصفيه - آقاى 
مهدى زهدى دلير به كد ملى 40331573324 به ســمت نائب 
رئيس هيأت تصفيه -آقــاى حميدرضا زهدى دلير به كد ملى 
4031572123 به ســمت منشــى هيأت تصفيه و مدير هيأت 
تصفيه 2 - كليه قرار دادها و اســناد رسمى وتعهد آور بانكى 
از قبيل چك، برات، ســفته و اوراق بهادار با امضاء حميدرضا 
زهدى دلير (مديرتصفيه) و خانم ســكينه جاللى فخر (رئيس 
هيأت تصفيه) ودر غياب رئيس هيأت تصفيه ، با امضاى مهدى 
زهدى دلير ( نايب رئيس ) ومهر شــركت معتبر مى باشــد. 
همچنين اسناد عادى ونامه ها با امضاى اقاى حميدرضا زهدى 
دلير (مديرتصفيه) ومهر شــركت معتبر است . اداره كل ثبت 
اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجارى همدان (285111) 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 97/10/45  مورخ 97/8/6 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي منصور گوهري 
پيران فرزند علي قمر به شماره شناسنامه 761 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 94/58 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در 
اسدآباد خيابان كاشاني كوچه شهيد ابراهيمي خريداري باواسطه از مالك رسمي 
آقاي روح اهللا سبزه اي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 565)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/02
كامران متقى 

رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى تغييرات شركت روستايى باستان شركت تعاونى به شماره 
ثبت 102 و شناسه ملى 10861099695 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 05/08/1397 و باستناد نامه 452/164/19 
مورخ 07/08/97 اداره تعاون روستايى شهرستان فامنين تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - محل شــركت در واحد ثبتى فامنين به آدرس 
استان همدان ، شهرســتان فامنين ، بخش مركزى ، دهستان خرم 
دشت ، روستا همه كسى، ورودى ، خيابان (مسجد) ، كوچه ((بهزاد 
قره گوزلو)) ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپســتى 6563141115 تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 2 - ماده 
48 اساسنامه به شــرح ذيل اصالح گرديد : كليه چكها قراردادها 
واسناد واوراقى كه ايجاد تعهد براى شركت نمايد ويا تمام ويا قسمتى 
از حق شــركت را منتفى سازد به استثناى مواردى كه هيأت مديره 
به منظور اداره امور جارى شــركت ترتيب خاصى داده باشد پس از 
تصويب هيأت مديــره با امضاء رئيس هيأت مديره و مديرعامل ودر 
غياب رئيس هيأت مديره بــا امضاء نايب رئيس هيأت مديره و مهر 
شــركت معتبر خواهد بود .اوراق عادى شركت با امضاء مديرعامل 
صادر خواهد شد مگر مراسالت هيأت مديره كه به امضاء رئيس ويا 
نايب رئيس هيأت مديره صورت خواهد گرفت اداره كل ثبت اسناد 
و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

فامنين (289516) 

آگهى تغييرات شــركت ره پويش طب گســتر الوند شركت 
با مســئوليت محــدود به شــماره ثبت 13253 و شناســه ملى 
14007474074 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 08/07/1397 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: 1 - موارد ذيل به 
موضوع شــركت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: 
ارائه خدمات عمومى شــامل تامين نيروى انسانى جهت امورحمل 
ونقل وتعميرونگهدارى شــامل تعميرونگهدارى تجهيزات ووسايل 
ادارى(غيرازاموررايانــه) خدمــات فنى خودرو وامورآشــپزخانه 
ورستوران شامل طبخ وتوزيع غذا واداره رستوران وبوفه و تنظيفات 
ونامه رســانى وپيشــخدمتى امورآبدارخانه وخدمات پاسخگويى 
تلفنــى ونگهدارى خدمات فضاى سبزشــامل خدمــات باغبانى 
وحروفچينى  صحافى  شــامل  سبزوامورصحافى  فضاى  ونگهدارى 
وغلــط گيرى وخطاطــى وتكثيرنامه هاى ادارى وســايرامورفنى 
ازتاسيسات  بردارى  وبهره  تعميرونگهدارى  شامل  وامورتاسيساتى 
ازاخذمجوزهاى  پس  قانونى  ضــرورت  وحرارتى،درصورت  برودتى 
الزم 2 - نشانى شــركت از آدرس قبلى در همدان به آدرس جديد 
: استان همدان ، شهرســتان همدان ، بخش مركزى ، شهرهمدان، 
خواجه رشيد ،خيابان پاســتور ، كوچه پاستور ، پالك 58 ، طبقه 
اول كدپستى 6516653156 تغيير يافت وماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (301047) 

تاسيس موسسه غير تجارى آواى عادل الوند درتاريخ 09/08/1397 به شماره ثبت 833 
به شناسه ملى 14007920479 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح 
زير جهت اطالع عموم آگهى ميگــردد. -1 موضوع : انجام امور حقوقى و داورى و حكميت، 
جذب وگزينش و بكارگيــرى وانتصاب داور و صدور احكام داورى"درصورت ضرورت قانونى 
پس از اخذ مجوزهاى الزم"ثبت موضــوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمى باشــد" 2 - مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركز اصلى : اســتان همدان، 
شهرستان همدان، بخش مركزى، شهر همدان، خواجه رشيد، كوچه پروين اعتصامى2 ، بلوار 
خواجه رشيد همدانى، پالك30، طبقه اول، كدپستى 6516653641 3 - سرمايه شخصيت 
حقوقى : 1000000 ريال مى باشــد. 4 - اسامى و ميزان سهم الشركه شركا: آقايان حميدرضا 
تركستانى داراى 100000 ريال سهم الشــركه وعليرضا تركستانى داراى 800000 ريال سهم 
الشــركه و خانم نفيسه مرادى داراى 100000 ريال سهم الشــركه 5 - اولين مديران : آقاى 
عليرضا تركستانى باكدملى 3873415712 به سمت مديرعامل و رئيس هيأت مديره، خانم 
نفيسه مرادى باكدملى 3873538032 به سمت نايب رئيس هيأت مديره براى مدت 3 سال 
انتخاب گرديدند. 6 - دارندگان حق امضاء : حق امضاى مجاز دركليه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور با امضاى مديرعامل و با مهر موسسه معتبر مى باشد،كليه نامه هاى عادى و ادارى 
برعهــده رئيس هيأت مديره يا نايب رئيس هيأت مديره (به تنهايى) همراه با مهر شــركت 
معتبر مى باشــد. 7 - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه به استناد پروانه وكالت شماره 
793/187 /م/پ مورخ 20/11/1388 سرپرست مركزمشاوران حقوقى وكال وكارشناسان قوه 
قضائيه آگهى گرديده است. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 

و موسسات غيرتجارى همدان (285113) 

آگهى تغييرات شركت مصرف جهاد كشــاورزى همدان شركت تعاونى به 
شماره ثبت 1256 و شناســه ملى 10861106869 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ساليانه مورخ 15/05/1397 و باستناد نامه شماره 15572/8 مورخ 
12/07/1397 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان همدان تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 - ترازنامه و صورتهاى مالى منتهى به سال 1396 شركت به تصويب 
رسيد . 2 - ميزان سرمايه تعاونى 000/930/180/35ريال منقسم به 186/036/7 
ســهم 5000 ريالى و تعداد اعضا 1361 نفر ميباشد . 3 - روزنامه همدان پيام به 
عنوان روزنامه اصلى و روزنامه هكمتانه بــه عنوان روزنامه على البدل انتخاب 
گرديد . 4 - آقاى هادى ملكى به كد ملى 3933738814 ، آقاى يوسف عسگرى 
به كد ملى 3871390046 ، آقاى حميد گرجى به كد ملى 3871184357 ، خانم 
فاطمه يزدى به كد ملى 3871382248 و آقاى داريوش ســرحدى به كد ملى 
0059903988 بعنوان اعضاى اصلى هيأت مديره براى مدت ســه سال و آقاى 
مهدى شــادروز به كد ملى 3871265748 ، آقــاى يعقوبعلى حيدرى به كد 
ملى 4011291625 و آقاى توكل آبشــناس به كد ملــى 3930364409 بعنوان 
اعضاى على البدل هيأت مديره همگى براى مدت ســه سال انتخاب گرديدند . 
5 - آقاى جالل قيطرانى به كد ملــى 3873258064 و آقاى مهدى باغيان به 
كد ملى 3874674037 و موسســه حسابرسى ارقام پژوهان دقيق به كد ملى 
411341688799 به عنوان بازرســان اصلى و آقاى محمد رضا شانه ساز به كد 
ملــى 3871184365 به عنوان بازرس على البدل شــركت تعاونى براى مدت 
يكسال مالى انتخاب شــدند . اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (300999) 

تاسيس شركت با مسئوليت محدود خدماتى ويرا طلوع شايگان درتاريخ 06/08/1397 
به شماره ثبت 1615 به شناسه ملى 14007916752 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 
كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :ارائه خدمات 
تأمين نيروى انســانى جهت حمل و نقل، امور دفترى و ادارى، كپى و اســكن و پرينت، 
تعمير و نگهدارى، امور آشــپزخانه و رستوران، خدمات عمومى (نامه رسانى، پيشخدمتى، 
تلفنچى)، نظافت، باغبانى و امور تأسيســات . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســتان همدان 
- شهرســتان نهاوند - بخش مركزى - شــهر نهاوند-محله ميدان امام خمينى-ميدان 
سرمايه  كدپســتى 6591913155  همكف-  پيروزى-پالك 0-طبقه  خمينى-خيابان  امام 
شخصيت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك 
از شــركا آقاى حسين شهبازى به شــماره ملى 3950268431 دارنده 500000 ريال سهم 
الشركه آقاى ســعيد شهبازى به شــماره ملى 3950479864 دارنده 500000 ريال سهم 
الشــركه اعضا هيأت مديره آقاى حسين شهبازى به شماره ملى 3950268431و به سمت 
عضو هيأت مديره به مدت نامحدود و به ســمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاى سعيد 
شهبازى به شماره ملى 3950479864و به سمت رئيس هيأت مديره به مدت نامحدود و به 
ســمت عضو هيأت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اسناد و اوراق عادى 
و ادارى و بهادار و تعهدآور شــركت با امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر است. 
اختيارات مدير عامل : طبق اساســنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 

و موسسات غيرتجارى نهاوند (285112)

دختران هاكى باز همدانى، دنبال تكرار افتخارات
 تيم هاكى همدان در دهمين دوره از مسابقات ليگ برتر بانوان حضور پيدا كرد.

محمدجواد جعفرى رئيس هيأت هاكى اســتان همدان گفت: مسابقات ليگ برتر هاكى 
بانوان كشــور به ميزبانى زنجان از روز گذشــته آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد 

داشت.
وى خاطرنشــان كرد: تيم استان همدان با 12 بازيكن به نام هاى سميرا يادگارى، مژگان 
بهرامى، پروين صفايى پژوه، ســمانه قاسمى، ســاناز بهرامى، آزاده صفايى پژوه، افسانه 
زارعى، معصومه جليلى، مليكا فاميل محمدى، فاطمه قادرى، پريا كردى و فاطمه كاظمى 

در اين دوره از مسابقات حاضر شده است. رئيس هيأت هاكى استان همدان عنوان كرد: 
اين تيم به مربى گرى طيبه نورى و سرپرستى اكرم قديمى در ليگ برتر حضور پيدا كرده 
اســت. جعفرى در ادامه با بيان اينكه همدان يكى از قدرت هاى اصلى رشــته هاكى در 
ايران و تيم بانوان هاكى همدان حرف اول را در كشور مى زند، افزود: تيم بانوان همدان 

سابقه قهرمانى در ليگ برتر را در كارنامه دارد.
رئيس هيأت هاكى استان همدان با بيان اينكه اين استان استعدادها و ظرفيت هاى بااليى 
در دو بخش آقايان و بانوان هاكى دارد و حضور بازيكنان اســتان در اردوهاى تيم ملى 
نشان از توانايى باالى بازيكنان استان است، گفت: همدان در مسابقات كشورى همواره 

جزو برترين هاى ايران بوده است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

رويكرد حمايتى در توسعه ورزش محالت 
داريم

 شــهردار همدان گفت: رويكرد حمايتى در توســعه كيفى و كمى 
ورزش محالت داريم و برهمين اســاس افزايش رشته هاى ورزشى را 

در دستور كار قرار داده ايم.
عبــاس صوفى در بازديد از ليگ فوتســال محــالت همدان در جمع 
ورزشــكاران اظهار كرد: ترويج ورزش در ابعاد همگانى و عمومى در 
بين خانــواده هاى همدانى را به عنوان يكــى از مهمترين برنامه هاى 
مديريت شهرى لحاظ كرده ايم و برهمين اساس از برگزارى مسابقاتى 

كه مخاطبان پرشمارى دارد، استقبال مى كنيم.
وى با تمجيد از دســت اندركاران اجرايى مســابقات مختلف ورزشى 
محالت به ويژه فوتبال و فوتسال گفت: حضور پرشمار تيم هاى محله 

اى در اين مسابقات نشان از عالقه مندى جوانان به ورزش دارد.
صوفى بيان كرد: ورزش كم هزينه ترين راه براى ارتقا سطح سالمت و 
نشاط اجتماعى است و مديريت شهرى توجه جدى به اين بخش دارد.

شهردار همدان خاطرنشان كرد: ورزش محالت همدان از جايگاه بسيار 
ويژه در سطح كشور برخوردار است و مى طلبد نسبت به انعكاس اين 

رويداد مهم، رسانه ها نيز نقش آفرين باشند.
وى افزود: براى ورزش محالت همه ساله بودجه مشخص و مناسبى را 
اختصاص مى دهيم و خوشبختانه اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان 
نيــز رويكرد مثبت و حمايتى در اين بخش دارند.صوفى يادآور شــد: 
اهميت توســعه ورزش محالت باعث شده تا مسابقات در يك منطقه 
متمركز نشود و به صورت چرخشى شاهد برگزارى رقابت هاى مختلف 
باشــيم.وى مشاركت خانواده ها در توسعه ورزش محالت را خواستار 
شد و افزود: در هر 2 بخش بانوان و آقايان نسبت به توسعه ورزش در 

سطح شهر تالش و برنامه ريزى منسجم داريم.
رئيــس كميته فوتبال محالت همدان نيز اين بازديد گفت: رقابت هاى 
ليگ فوتســال محالت با حضور 32 تيم و براساس تقويم جام جهانى 

برنامه ريزى و به اجرا گذاشته شده است.

براى چهارمين سال متوالى
همدان قهرمان مسابقات آلتيميت فريزبى 

چمنى ايران شد
 مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان گفت: 
تيم همدان براى چهارمين سال متوالى قهرمان مسابقات آلتيميت فريزبى 

چمنى ايران شد.
حمداهللا چاروسايى اظهار كرد: چهارمين دوره مسابقات آلتيميت فريزبى 
چمنى كشور با حضور 12 تيم از استان هاى مختلف در مجموعه ايثار 

كردان كرج برگزار شد.
وى عنوان كرد: در اين دوره از مســابقات كه حكم انتخابى تيم ملى را 
داشــت تيم همدان با مربى گرى على درخشان پناه با برترى برابر همه 
حريفان براى چهارمين ســال متوالى قهرمان مسابقات آلتيميت فريزبى 

چمنى كشور شد.
مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان 
كرد: تيم همدان در ديدار نهايى اين دوره از رقابت ها موفق شد با نتيجه 
قاطع 15 بر 6 تيم تهران را شكست دهد و قهرمان اين دوره از مسابقات 
شود.چاروسايى با بيان اينكه خوزستان با برترى براب تيم فارس عنوان 
سومى اين دوره از مسابقات را كسب كرد، افزود: در پايان اين رقابت ها 

دو بازيكن همدانى هم در جمع برترين ها قرار گرفتند.
وى تصريح كرد: سهيبل باقرى به عنوان آقاى گل و سعيد كاويان دلشاد 

به عنوان بهترين بازيكن اين رقابت ها معرفى شدند.
مديــر روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: 
آلتيميت فريزبى نوعى بازى ورزشى با بشقاب پرنده است كه امتيازگيرى 
در اين بازى با پاس دادن به هم گروه خود كه در ســوى مخالف زمين 

قرار گرفته، صورت مى گيرد

رمزگشايى حقوقى از حرف هاى 
معاون وزير ورزش

 بحث ممنوعيت بكارگيرى روســاى بازنشسته هيأت هاى استانى 
اين روزها در جامعه ورزش بسيار داغ است ولى اكثر افراد درگير اين 

موضوع كمتر به مباحث حقوقى آن توجه دارند.
در روزهــاى اخير مصاحبه هاى محمدرضا داورزنى معاون توســعه 
ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت ورزش و جوانان منتشــر شده كه 
ممكن اســت از نظر حقوقى براى عموم روشن نباشد كه در ذيل به 

آنها اشاره مى شود.
بعد از تصويب قانون اصالح منمنوعيت بكارگيرى بازنشســتگان و 
اجرايى شدن آن بحثى مطرح مى شود كه آيا روساى هيأت ها مشمول 

اين قانون هستند يا خير.
قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشســتگان چنين گفته است: از تاريخ 
ابالغ اين قانون، به كارگيرى افــرادى كه در اجراى قوانين و مقررات 
مربوطه بازنشســته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه  هاى اجرايى 
موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشورى مصوب 1386/7/8
و كليه دستگاه هايى كه به نحوى از انحاء از بودجه عمومى كل كشور 

استفاده مى كنند، ممنوع است.
ماده 5 قانون مديريت خدمات كشــورى چنين گفته اســت: دستگاه 
اجرائى، كليه وزارتخانه ها، مؤسســات دولتى، مؤسسات يا نهادهاى 
عمومى غيردولتى، شركت هاى دولتى و كليه دستگاههايى كه شمول 
قانون بر آنها مســتلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملى 
نفت ايران، سازمان گســترش و نوسازى صنايع ايران،  بانك مركزى، 

بانك ها و بيمه هاى دولتى، دستگاه اجرائى ناميده مى شوند.
ســازمان بازرســى كل كشــور به اســناد تبصره ماده 16 اساسنامه 
فدراســيون هاى ورزشــى آماتورى جمهورى اسالمى ايران كه اشعار 
مى دارد: هيأتهاى ورزشــى موضوع اين ماده از نظر مســائل ادارى، 
معامالتــى، فرهنگى ورزشــى و غيره تابع مقررات مــورد عمل در 
فدراســيون هســتند و همچنين قانون الحاق بندهاى (11) و (12) به 
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى كه فدراسيون هاى 
ورزشــى را نهاد عمومى غيردولتى دانسته هيأت هاى ورزشى را نيز 
مشمول ماده 5 خدمات كشورى و به تبع آن مشمول قانون ممنوعيت 

بكارگيرى بازنشستگان دانسته است.
با اين نظر سازمان بازرسى كار در كليه هيأت هاى استانى و شهرستانى 
بطور كلى شغل محسوب و تحت پوشــش قانون مديريت خدمات 
كشورى بوده و عمال اشخاصى كه در اين مشاغل كار كرده اند مستحق 
حقوق و مزايا مى شوند، يعنى هر رئيس هيأتى بايد از محل درآمدهاى 
هيأت حقوق دريافت كند و روئســاى بازنشسته نيز براى دورانى كه 
براى هيأت افتخارى كار كرده اند مى توانند طلب حقوق و مزايا كنند.

 از طرفى ديوان محاسبات در جواب كمسيون اجتماعى مجلس كار در 
هيأت هاى ورزشى را مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشورى 

نمى داند. 
در ماده 3 قانون خدمات كشــورى چنين آمده: مؤسســه يا نهاد 
عمومى غيردولتى، واحد ســازمانى مشــخصى اســت كه داراى 
استقالل حقوقى  است و با تصويب مجلس شوراى اسالمى ايجاد 
شــده يا مى شود و بيش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل 
منابع غيردولتى تأمين شــود و عهده دار وظايف  و خدماتى است 

كه جنبه عمومى  دارد. 
اگرچه هيأت هاى ورزشــى نهاد عمومى غيردولتى است ولى مصوبه 
اى در اين خصوص از مجلس شوراى اسالمى وجود ندارد و تشكيل 
هيأت هاى ورزشى تحت آيين نامه سازمان تربيت بدنى سابق است.

بايد منتظر ماند و ديد از جلســه وزارت ورزش، ديوان محاسبات و 
بازرسى كل كشــور چه خروجى حاصل مى شود كه آيا بايد روساى 
بازنشســته هيأت هاى ورزشــى خداحافظى كنند يا به كار خود ادامه 

مى دهند.
با تمام آنچه كه در باال به رشته تحرير درآمد، مشخص نبودن تكليف 
روساى بازنشسته هيأت هاى استانى به گره اى تبديل شده كه باز كردن 

آن وقت زيادى از ورزش ايران خواهد گرفت. 
البته ضرر كوتاه مدت آن هم فعال تنها متوجه فدراســيون هايى است 
كه در انتظار برگزارى مجمع انتخاباتى هستند. در حالى كه تعدادى از 
فدراسيون ها همچنان در انتظار مشخص شدن تاريخ برگزارى مجمع 
انتخابات خود به سر مى برند اما هنوز از سوى وزارت ورزش زمانى 

براى تاريخ برگزارى انتخابات اين فدراسيون ها اعالم نشده است. 
به نظر مى رسد بازهم پاى قانون منع به كار گيرى بازنشسته ها در ميان 
باشد. ظاهرا ديوان محاسبات و سازمان بازرسى هنوز درگير رفع اين 
تناقض هســتند كه روساى هيأت هاى استانى هم مشمول قانون منع 

بكارگيرى بازنشستگان مى شوند يا خير؟ 
همين موضوع هم باعث شــده تا فعال خبــرى از برگزارى انتخابات 
فدراســيون ها نباشــد. البته در حــال حاضر خود فدراســيون ها هم 
بالتكليف انــد و نمى دانند تكليف شــان دقيقا با روســاى هيأت هاى 

بازنشسته چيست؟ 
در اين ميان شــاهد يك تناقضى آشكار هستيم چراكه بر اساس قانون 
منع بكارگيرى بازنشستگان در برخى فدراسيون ها روساى بازنشسته 
هيأت ها مجبور به استعفا شــده اند اما در برخى ديگر از فدراسيون ها 

روسا هيأت ها همچنان برسركار هستند.
اما بحث اصلى اين روزهاى ورزش كشــور برگــزارى انتخابات 
فدراسيون هاســت. با توجه به بالتكليفى كــه در مورد هيأت هاى 
اســتانى وجــود دارد، اگــر وزارت ورزش بخواهــد انتخابــات 
فدراســيونى را برگــزار كنــد، تكليف هيأت ها چه مى شــود؟ آيا 
روســاى هيأت هاى بازنشســته مى تواننــد در مجمــع انتخاباتى 

فدراسيون شركت كنند يا خير؟
با اين شرايط به نظر مى رسد وزارت ورزش بايد ابتدا تكليف هيأت 
ها را مشــخص كند و بعد به سراغ فدراســيون ها برود. البته به نظر 
مى رســد تعيين تكليف براى مسئله مشــمول بودن يا نبودن روساى 
هيأت هاى اســتانى خيلى زمان برده و در ايــن ميان ضرر آن متوجه 

ورزش كشور شده است.

 در آخرين نفس هاى پائيز، زمستان روى 
خوبش را به همدان نشــان داد و يك برف 
ســنگين ميهمان ناخوانده مادســتانى ها در 

طوالنى ترين شب سال شد. 
بارش تقريبا كم نظيرى ظرف يكى دو ســال 
اخير كه موجب شد دوباره تيوب ها از خانه ها 
بيرون و مناطق كوهستانى و شيب دار همدان 
را تبديل كند بــه مكان هايى خطرناك براى 

تمامى رده هاى سنى؛ از كوچك تا بزرگ!
همدان با زمســتانش زيباتر است، زيباتر از 
آنكه تصورش را داشته باشيم، اما افسوس و 
صدافسوس كه پديده "تيوب سوارى" يا بهتر 
بگوئيم بازى بامرِگ خيلى از مردم در روزهاى 
سپيد و چشــم نواز همدان، اوقات را به كام 

همه تلخ و سياه مى كند.
روزهاى ســرد زمستان و در ايام تعطيلى اين 
فصل به خصوص در 2 ماه دى و بهمن، اگر 
در برخى نقاط شيب دار و كوهستانى همدان 
قــدم از قدم برداريم، آنچــه بيش از همه به 
چشــم مى  آيد و توجهات را به خود جلب 
مى كند، تيوب  هايى هستند كه پشت يا سقف 
خودروها جا خشك كرده اند. تيوب هايى كه 
وزنى ندارند و براى تهيه شان هم نياز نيست 
مــردم هزينه آنچنانى متحمل شــوند، اما از 
ديد سرســره بازان هرچه هســت انگار تمام 
لذت دنيا را برايشان به همراه دارد.ارتفاعات 
همدان همه ســاله در فصل زمستان ميعادگاه 
نوجوانان و جوانانى اســت كه براى پركردن 
اوقات فراغت گام به اين دامنه  ها گذاشــته و 
ســوار بر تيوب، با جان خود بازى مى  كنند 
و اســتقبال از اين تفريح پرخطر در روزهاى 
تعطيل همانطور كه جمعــه اخير و با اولين 
بارش ســنيگ برف شاهدش بوديم، بيش از 
هر زمانى باال مى رود.اطراف پيســت اسكى 
تاريك دره، بلوار ارم و بلوار جوان، ارتفاعات 
حيدره باالى شــهر و ... از جمله مكان هايى 
است كه تيوب  ســوارى در آن ها ظرف چند 
سال گذشته رواج يافته و نوجوانان و جوانان 
و البته بعضا افرادى كه پا به ســن گذاشته  اند 

هم فيلشان ياد هندوستان مى  كند و دل را به 
درياى برفى و خطرناك اين مناطق مى  زنند!

مناطق شــيب  دارى كه بدون هيچ هزينه  اى و 
فقط به لطف نزوالت آسمانى شكل ميگيرند 
و روزهاى زمســتانى، زيبــا و برفى همدان 
را بــه مكان  هايى پرمخاطــره تبديل مى كند. 
مكان هايى كه به كانون حوادث بدل مى شود و 
دست آخر هم شكستگى دست و پا را روى 

دست مردم و خانواده ها مى گذارد.
متأسفانه تيوب ســوارى پديده بس خطرناك 
و حادثه ســازى است، اما با اين وجود برخى 
افراد بى توجه به عواقب ناگــوار آن، به اين 
تفريح پردردســر مى پردازنــد؛ تفريحى كه 
شايد به قيمت از دست دادن سالمتى و حتى 

زمين گير شدن افراد هم باشد.
اين خطرات تنها مختص تيوب سواران نيست 
و حتى تماشــاگران اين تفريح خطرناك نيز 
در معرض آســيب ديدگى هستند، آسيبى كه 
به دفعات براى آنها اتفاقات ناخوشــايدى را 
به همراه داشته است.مسئوالن ذيربط و حتى 
خانواده ها نبايد نســبت به اين امر بى توجه 
باشــند و تا آنجا كه ممكن اســت اعضاى 
خانواده و حتــى ديگــران را از اين تفريح 
نامناســب و حادثه آفرين كه در مســيرهاى 
غيرايمن و با وسيله ناامن انجام مى گيرد، منع 
كنند.رســول منعم مديركل ورزش و جوانان 
اســتان همدان درباره ايــن تفريح خطرناك 
گفــت: متأســفانه هيجان و لذت ناشــى از 
ســرخوردن با تيوب، افراد بسيارى را جذب 
اين كار حادثه ســاز مى كند و برخى افراد به 
ويژه نوجوانان و جوانان به خاطر لذت جويى 
بيشــتر، خطرات را به جان خريده و عواقب 

تلخ و ناگوار آن را ناديده مى گيرند.
مواقــع  از  بســيارى  در  داد:  ادامــه  وى 
تيوب ســواران بر اثــر برخورد بــا زمين از 
قسمت هاى مختلف بدن از جمله دست، پا، 
گردن و... دچار شكستگى شده و حتى برخى 
مواقع از قســمت نخاع نيز آســيب مى بينند 
و گاهــى نيز تماشــاگران را درگير خطرات 

جبران ناپذير مى كنند.
منعــم با بيــان اينكه بهتر اســت همگى با 
هشــدارها و اقدامات با اين پديده خطرناك 
كه در شــهر همــدان رواج يافتــه، مبارزه 
كنيم تا خداى ناكرده در اين زمســتان اخبار 
ناگوارى را شــاهد نباشــيم، عنوان كرد: به 
دفعات مشاهده شده كه تيوب سواران با اين 
كار امنيت و ســالمت ديگران را نيز كه براى 
تفريح و گذراندن اوقات فراغت به اين مناطق 
آمده انــد مورد تهديد قرار داده اند و به همين 
دليل نياز است با اين معضل جدى كه اغلب 
صحنه هاى تلخ و ناگوارى را رقم مى زند حتى 

برخورد قانونى شود.
مهدى كرمى سرپرســت هيأت اسكى استان 
همــدان هم با بيــان اينكه سال هاســت كه 
تيوب سوارى در پيســت هاى اسكى كشور 
ممنوع شده و استان همدان نيز از اين قاعده 
مستثنى نيست، گفت: توصيه ما اين است كه 
مردم از پرداختن به تيوب ســوارى در هواى 

برفى در مسيرهاى پرشيب خوددارى كنند.
وى ادامه داد: مــا مخالف اين بازى پرحادثه 
هســتيم و از مردم همدان درخواست داريم 
كه براى تفريح زمســتانى به پيســت اسكى 
تاريــك دره بروند.كرمى به مردم توصيه كرد 
كه براى تفريح زمســتانى به پيســت اسكى 
تاريك دره بروند و ضمن پرداختن به اسكى با 
لوازم موجود در اين پيست، آموزش هاى الزم 

را نيز برخوردار شوند.
سرپرســت هيأت اســكى اســتان همدان 
مسيرهاى  در  تيوب سوارى  كرد:  خاطرنشان 
پرشيب انجام مى شود كه بسيار پرحادثه است 
و افرادى كه به اين بازى خطرناك مى پردازند 
هرگز تعادل الزم را در مســير ســپرى كرده 
نداشته و امكان برخورد با شى و اجسام فلزى 

و سنگين وجود دارد.
وى تصريح كرد: تيوب سوارى نمى تواند بازى 
مناســبى براى شهروندان در سطح دامنه ها و 
نقاط شيب دار باشد، چراكه هيچ نظارتى در 

آن نيست و سالمت مردم را تهديد مى كند.

مردم به جاى تيوب سوارى به پيست اسكى بروندمردم به جاى تيوب سوارى به پيست اسكى بروند

پديده سياه در روزهاى سفيدپديده سياه در روزهاى سفيد

نورافكن در آستانه 
جدايى از شارلوا

 يــك ســايت بلژيكى بــا اعالم 
خروجى هاى باشــگاه شارلوا در نقل و 
انتقاالت زمستانى از اميد نورافكن نيز 
به عنوان يكى از خروجى هاى اين تيم 
ياد كرد.به گزارش ايسنا، اميد نورافكن 
هافبك ايرانى كه در تيم شــارلوا بازى 
مى كند، برخالف علــى قلى زاده كم تر 
در تركيب تيمش قرار گرفته اســت و 
يكى از خروجى هاى شارلوا در نقل و 

انتقاالت زمستانى خواهد بود.
البته بــه نظر مى رســد توانمندى هاى 
نورافكن حتى از على قلى زاده نيز بيشتر 
باشــد كه اين فصل خودش را چهره 
كرده اســت ولى نياز نداشتن مربى به 
بازيكنى در پست نورافكن باعث شده 
اســت تا او كارآيــى الزم را براى تيم 
نداشته باشد و به همين خاطر نورافكن 
را بايد يكى از بازيكنانى دانست كه در 

زمستان از شارلوا جدا خواهد شد.

حضور 4 شطرنج باز 
ايران در رقابت هاى 

سريع و برق آساى جهان
 شطرنج ايران در رقابت هاى سريع 
و برق آســاى جهان 4 نماينده خواهد 
داشــت.به گزارش مهــر، رقابت هاى 
سريع و برق آســاى جهان به ميزبانى 
سن پترزبورگ روسيه از چهارم تا 10

دى ماه برگزار مى شود. 
پرهــام مقصودلو، عليرضــا فيرزوجا، 
احسان قائم مقامى و سارا سادات خادم 
الشريعه نمايندگان ايران در اين رقابت 
هســتند.در اين رقابت ها تنها شطرنج 
بازانى با رتينگ باالى 2500 در بخش 
مردان و ريتينگ باالى 2400 در بخش 

بانوان مى توانند شركت كنند. 
طبق اعالم فدراســيون جهانى شطرنج 
(فيده) يك ميليون و صد و پنجاه هزار 
دالر به عنوان جايــزه نقدى براى اين 

مسابقات در نظر گرفته شده است.

وحيد اميرى و مجيد 
حسينى فردا به قطر 

مى رسند
2 لژيونر ايرانى شاغل در ليگ تركيه 
بعــد از انجام آخرين بــازى نيم فصل 
نخست، دوشنبه خودشــان را به قطر 

خواهند رساند.
به گــزارش فارس، تيم ملــى فوتبال 
ايران كه با نمايش خوب خود در جام 
جهانى باعث تحسين رسانه ها شد، قبل 
از شــروع جام ملت هاى آسيا، اردوى 
آمادگى خــودش را در قطر برپا كرده 
تا براى شــروع جام ملت هــا آمادگى 

خودشان را افزايش دهند. 
وحيد اميرى و مجيد حسينى 2 بازيكن 
ايرانى عضو تيم ترابزون اسپور، امروز 
يك شــنبه در آخرين بــازى نيم فصل 
نخســت ليگ تركيه برابر ريزه اسپور 
قرار خواهند گرفت و بعد از اين ديدار 
روز دوشــنبه با پروازى از تركيه راهى 
قطر خواهند شد تا در اردوى تيم ملى 

ايران حاضر باشند.
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بررسى 3 سناريوى تعيين كننده قيمت نفت در آينده
 به هــم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفــت روى قيمت آن تاثيرگذار بود و 
باعث سقوط قيمت جهانى نفت شد. تصميمى كه اعضاى اوپك را بر آن داشت تا گردهم 
جمع شده و باز بر تعهد كاهش توليد، مهر تاييد بزنند تا قيمت ها به حد نرمال خود برسد. 
تصميمى كه تحليل گران مى گويند اگر اجرايى شــود، قيمت نفت در محدوده 60 تا 70 

دالر در حركت خواهد بود.
به گزارش ايسنا، معافيت دادن آمريكا به هشت مشترى نفت ايران، باعث وارد شدن شوك 
به بازارى بود كه عربستان، روسيه و آمريكا، بزرگ ترين توليدكنندگان آن، بنا به خواسته 
آمريكا و براى جبران خالء نفت ايران در بازار توليد خود را به باالترين حد رسانده بودند. 

اين شوك باعث سقوط ناگهانى قيمت نفت و نگرانى عربستان و ساير اعضاى اوپك شد.
به هميــن دليل، در اجالس 175 اوپك و درحالى كه رئيس جمهورى آمريكا پيش  از اين 
اجالس، بارها مخالفت خود را با كاهش توليد كه افزايش قيمت نفت در بازار جهانى را 
در پى دارد، اعالم كرده بود، اعضاى اوپك و غيراوپك بر ســر كاهش 1.2 بشكه اى نفت 
به توافق رسيدند. قرار است اين كاهش توليد، از ابتداى سال جديد ميالدى اجرايى شود 
و كارشناســان بازار نفت بر اين باورند كه قيمت نفــت در محدوده 60 تا 70 دالر نگه 
خواهد داشت. در اين راستا، سيد مهدى حسينى - كارشناس ارشد حوزه انرژى - قيمت 
60 تا 70 دالر را قيمتى منطقى براى نفت در آينده دانســت و به ايسنا گفت: سه سناريو 
تعيين كننده قيمت در آينده خواهد بود. نخســتين ســناريو اين است كه  توافق اوپك و 

غيراوپك باقى بماند و به دقت اجرا شود. در اين شرايط،  1.2 بشكه بايد از بازار حذف 
شــود. اگر اين اتفاق رخ دهد و تحريم هاى ايران ادامه دار باشد و معافيت هشت مشترى 

نفت ايران نيز تمديد شود، قيمت نفت در رنج 60 تا 70 دالر خواهد بود.
وى افزود: يك ســناريوى ديگر اين است كه توافق اوپك، به صورت صددرصد اجرايى 
نشــود و اعضاى اوپك و غيراوپك، 80 درصد اين توافق را اجرا كنند، ازســوى ديگر، 
معافيت مشــتريان ايران تمديد شود، در اين شرايط قيمت نفت بيش تر افت مى كند. زيرا 

ميزان عرضه در بازار بيش تر از تقاضا خواهد بود.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه انرژى، سناريوى ديگر اين است كه معافيت ها حذف 
شود و ايران نتواند نفتى صادر كند و اعضاى اوپك و غيراوپك توليد خود را كاهش دهند. 

اشتغال

كرايه خانه كارگران به موى يارانه ها 
بسته است!

 عضو كانون عالى شــوراهاى اســالمى كار مى گويد: كارگرى كه 
9 مــاه حقوق نگرفته به هيچ چيز ديگــرى نمى تواند فكر كند. تاوان 

سوءمديريت ها و سياست هاى غلط را نبايد كارگران بدهند.
على اصالنى درباره دليل عدم تشكيل جلسات دستمزد شوراى عالى 
كار ابراز عقيده كرد: با وجود آن كه جلســات شــوراى عالى كار بايد 
به شكل ســه جانبه برگزار شود، ولى متاســفانه به دليل عدم حضور 
كارفرمايــان لغو مى شــود و ما ضعف نظــارت را در اين زمينه موثر 

مى دانيم.
وى ادامه داد: كارفرمايان در جلســات شــورا دو بهانه را مدام تكرار 
مى كنند؛ مى گويند در طول 40 ســال گذشــته هيــچ زمانى نبوده كه 
ســالى دو بار افزايش حقوق بدهيم، در صورتى كه بر اســاس قانون، 
محدوديتى براى بررســى مجدد مزد نداريم و مضاف بر آن، ماده 41
قانون كار در تبصره 2 به تعيين حداقل مزد بر اســاس ســبد معيشت 

خانوار اشاره كرده است.
عضو كانون عالى شوراهاى اسالمى كار به ايسنا گفت: موضوع ديگرى 
كه كارفرمايان مدام به آن چنگ مى زنند، شرايط حاكم بر اقتصاد است 
و نوسان نرخ ارز را موجب افزايش قيمت مواد اوليه و ركود بنگاه هاى 
خــود عنوان مى كننــد، در صورتى كه چندين بار طــى ماه هاى اخير 
افزايش قيمت داشــتند كه بعضا تا 40 درصد هم رســيد و از شرايط 
پيش آمده به نفع توليدات خود ســود بردند، ولى آيا اين مســاله به 

افزايش حقوق كارگران هم منجر شد؟
اصالنى بيان كرد: گله نمايندگان كارگرى اين است كه اگر كارفرمايان 
قيمت اجناس خود را باال بردند و در اين آشفته بازار سود كردند، چرا 

باال رفتن چند درصد حقوق كارگران را برنمى تابند؟
اين مقام مسئول كارگرى با بيان اين كه اصل سه جانبه گرايى به معناى 
واقعى بايد در شوراى عالى كار اجرا شود،  تاكيد كرد: اگر كارگران به 
عنوان يكى از شركاى اجتماعى در جلسه شورا حضور پيدا نكنند، آيا 
وزارت كار جلسه را لغو مى كند؟ اما وزارت كار به دليل عدم همراهى 

و مخالفت كارفرمايان از گذاشتن جلسه شورا خوددارى مى كند.

رگوالتورى واقعا نمى تواند جلوى 
پيامك هاى تبليغاتى را بگيرد؟!

 در حالى كه پيامك هاى تبليغاتى و ارسال اين پيامك ها با شماره هاى 
شــخصى اخيرا افزايش يافته اما مســئوالن ســازمان تنظيم مقررات 
راديويى معتقدنــد قانونى وجود ندارد كه طبق آن، ارســال كنندگان 
پيامكى تبليغاتى كه سيم كارتشــان به دليل ارسال زياد پيامك مسدود 

شده، دوباره نتوانند سيم كارت بگيرند يا پيامك بيش از حد نفرستند.
به گزارش ايســنا، با ادامه دار شــدن روند نارضايتى افراد از دريافت 
پيامك هاى تبليغاتى، ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات راديويى 
با راه اندازى ســامانه 195، امكان شكايت از شــماره هاى تبليغاتى با 
شماره هاى شخصى، ثابت و سرشماره هاى ديگر را فراهم كرد تا امكان 

قطع سرويس ارسال پيامك از اين شماره ها ايجاد شود.
با وجود اين، ارســال پيامك براى كســب وكارهاى مختلف، يكى از 
راه هاى بعضا آســان و ارزان تبليغات است و اين موضوع باعث شده 
كســب وكارها حتى به خريد چندباره  ســيم كارت  روى بياورند و با 
شماره هاى شــخصى به ارســال پيامك تبليغاتى اقدام كنند. اين كار 
موجب مى شود شرايط مســدود كردن شماره هاى شخصى فرآيندى 
سخت و زمان گير شــود و حتى اگر بتوان سرشماره هاى تبليغاتى را 
مســدود كرد، اين بار شماره هاى شــخصى هستند كه هر بار پيامكى 

را ارسال مى كنند.
در اين راســتا، محمدجواد آذرى جهرمى - وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعــات - پيش از اين اظهار كرده بود: بــا توجه به اين كه پس از 
شناسايى سرشماره هاى تبليغاتى، صاحبان كسب وكارها به تبليغ آن ها 
از طريق شماره هاى شخصى روى آورده اند؛ يكى از راه هاى جلوگيرى 
از ارســال پيامك هاى تبليغاتى ناخواسته كه حتى بدون شكايت افراد 
هم صورت  مى گيرد، مســدود كردن شــماره هايى اســت كه تعداد 
زيادى پيامك ارســال مى كنند. زمانى كه افراد با اين هدف سيم كارت 
مى گيرند، رگوالتورى آ نها را شناســايى مى كند، اما از آنجاكه گرفتن 
اين سيم كارت ها در جهت تبليغات براى افراد منفعت دارد، آنها مرتب 

اين كار را ادامه مى دهند.
در واقع درصورتى كه از اين شــماره ها اســتفاده  ديگــرى مبنى بر 
تماس هاى تلفنى يا استفاده از اينترنت نشود، به كارگيرى آن ها جهت 
تبليغات براى رگوالتورى محرز خواهد شــد و اين ســازمان بدون 
دريافت شكايت هم به مسدود كردن اين شماره ها اقدام خواهد كرد.

از ســوى ديگر اما حســين فالح جوشــقانى -رئيس سازمان تنظيم 
مقــررات و ارتباطات راديويى- با اشــاره به ســاماندهى پيامك هاى 
تبليغاتى كه با شــماره هاى شخصى براى مشتركان تلفن همراه ارسال 
مى شــود، تاكيد كرده كه بــا توجه به نياز به ســاماندهى پيامك هاى 
تبليغاتى كه با شماره هاى شخصى ارسال مى شوند، ارتقاى سامانه 195

و راه اندازى بخش دريافت شكايات از طريق پيامك ضرورى است تا 
مشتركان تلفن همراه درصورت لزوم بتوانند پيامك تبليغاتى و شماره 

ارسال كننده را از طريق پيامك به سامانه 195 ارسال كنند.
او درباره مديريت و ساماندهى ســيم كارت ها نيز اظهار كرده بود: ما 
براى سيم كارت ها محدوديت داريم و اين موضوع در سامانه شاهكار 
كنترل مى شــود. به اين ترتيــب هيچ كس به هيچ عنــوان نمى تواند 
ســيم كارت بدون هويت بگيرد يا بيش از 10 ســيم كارت به نام خود 
داشــته باشد. حتى اگر كســى بخواهد به نام فرد ديگرى سيم كارت 
بگيرد، براى همه شــماره ها پيامكى ارســال مى شود كه سيم كارتى به 

نامش فعال شده، بنابراين اين موضوع تقريبا مديريت شده است.
 تا راهكار جايگزين تبليغات نباشد، پيامك ها ادامه دارد

اما رئيس ســازمان تنظيم مقررات راديويى اخيرا با بيان اين كه راهكار 
ســلبى تا حدى جواب مى دهد اما چاره اى جز مديريت نيست، اظهار 
كرده اســت: اين كسب وكارها، ســيم كارت ارزان قيمت مى گيرند و 
تبليغــات مى كنند كه ما نيز برخورد مى كنيــم و آن ها را مى بنديم، اما 
مطمئنا تا راهكار جايگزين تبليغات براى آن ها موجود نباشــد، ادامه 
خواهند داد. ما به عنوان رگوالتورى قاعدتا نمى توانيم وارد محتواى اين 
تبليغات شويم اما براساس فرآيندهايى كه وجود دارد، سيم كارتى كه 
پيامك يك طرفه و بيش از حد مى فرستد را شناسايى و مسدود مى كنيم 

كه تا حدود زيادى هم اين تبليغات كنترل شده است.
معــاون وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات با بيــان اين كه تا كنون 
خدمات پيامكى حدود 50 هزار سيم كارت را بستيم، اما اين پيامك ها 
هنوز وجود دارند، گفت: بحث فرهنگ ســازى مطرح است و اين كه 
راهكارهــاى ارزان تــر مانند تبليغات براى كســب وكارهاى كوچك 
فراهم شــود. تا زمانى كه براى يك تبليغ كوچك در صداوسيما يا در 
بيلبوردهاى شــهرى بايد ميليون ها تومان پرداخت شود، آن ها قاعدتا 
ســراغ تبليغات ارزان ترى مى روند كه اگرچه براى كســب وكار يك 

راهكار ارزان قيمت است، اما براى مردم مزاحمت دارد.
او در پاســخ به اين كه آيا با احراز هويت نمى توان جلوى پرداخت ها را 
گرفت، بيان كرد: ما ســيم كارت بدون هويت نداريم و افراد تنها با احراز 
هويت مى توانند ســيم كارت بگيرند اما در نهايــت بايد در چارچوب 
قانون عمل كنيم. اگر يك نفر در چارچوب قانون سيم كارتى را گرفته و 
فرآيندهاى قانونى را طى كرده، اما پيامك بيش از حد فرستاده باشد، ما آن 
سيم كارت را مسدود مى كنيم اما نمى توانيم جلوى اين را بگيريم كه ديگر 

نتواند سيم كارت هم بگيرد، زيرا فرآيندها بايد در چارچوب قانون باشد.
فالح در پاسخ به اين كه آيا رگوالتورى به عنوان مقررات گذار نمى تواند 
جلوى ارسال اين پيامك هاى تبليغاتى را بگيرد، اظهار كرد: رگوالتورى 
مقررات گذار است اما ما در يك حد مى توانيم مقررات گذارى كنيم و 
نه اين كه حقى را از كسى سلب كنيم. ما در حد توانمان از ارسال اين 
پيامك ها جلوگيرى كرده و با ارســال پيامك هاى انبوه كه براى مقصد 
مزاحمت ايجاد كند، برخورد مى كنيم اما قانونى نداريم كه كسى نتواند 

سيم كارت بگيرد و يا نتواند پيامك بيش از حد بفرستد.
بنابرايــن اگرچه به گفته  رئيــس رگوالتورى، هيچ كــس نمى تواند 
ســيم كارت بدون هويت بگيرد كه ايــن موضوع پيگيرى تخلفات را 
آســان تر مى كند، اما به نظر مى رسد پيگيرى تبليغات پيامكى از طريق 
شناسايى صاحبان سيم كارت هاى ارسال كننده و برخورد با آن ها، هنوز 

ميسر نيست.

 راه آهــن همدان- رزن - تاكســتان كه 
پروژه  در حال مطالعه اســت ارتباط استان 
با شــمال كشور و شــمال غرب را برقرار 
مي ســازد. از طرفي راه آهن بيجار - زنجان 
نيز پروژه  اي در حال احداث اســت كه قرار 
اســت خط آهن زنجان- تبريــز را به ريل 
همدان- سنندج متصل كند، كه راه دستيابي 
مستقيم همدان به زنجان نيست. آن طور كه 
عباس خطيبي مديركل ســاخت و توسعه 
راه آهن منطقه يك كشــور پيــش از اين به 
همدان پيام گفته است: «اين مسير از محدوده 
قــروه و دهگالن مي گــذرد و به خط آهن 
همدان سنندج مي رسد، سر ديگر ريل بيجار 
بــه خط آهن زنجان- تبريز مي رســد». اين 
پروژه در سال 96 با رايزني برخي نمايندگان 
مجلس به تصويب رسيده و از اواسط سال 
نيز از اعتبار 10 ميليارد تومانى آن در ســال 

جارى صحبت شده است.
آنطور كه نماينــده مردم رزن در مجلس در 
ابتداي ســالجاري اعالم كرد وزير راه سال 
گذشته دستور ايجاد خط آهن همدان- رزن 
- تاكســتان را داد و هم اكنون هم اين پروژه 
در دســت مطالعه اســت. اما پس از مدتى 
حرفى از اين پروژه نشد و به جاى آن حرف 
راه آهن همدان- بيجار- زنجان به ميان آمد. 
آنطور كه خبرگزاري فــارس گزارش داده، 
اعتقاد برخي ها اين اســت كــه گرچه اين 
راه آهــن، همدان را به شــمال غربى متصل 
مى كند اما ارتباط آن به شــمال كشــور را 
برقرار نخواهد كرد و بــا اتصال همدان به 
تاكستان منافع اســتان بيشتر تأمين مي شود. 
زيــرا با اين خــط ريلي، عالوه بــر اينكه 
برقرارى ايــن ارتباط مى تواند يكى ديگر از 
شهرستان هاى استان را به شبكه ريلى متصل 
كند، اســتان به شــمال و بنادر مهمى چون 

انزلى متصل خواهد شد. 
راه آهــن فامنيــن- رزن- تاكســتان به راه 
آهن قزوين-رشت-انزلى-آســتارا به طول 
205 كيلومتــر با مجمــوع خطوط اصلى و 
ايســتگاهى 317 كيلومتر به طول يك خطه 
و دوخطه متصل مى شود. اين راه از ايستگاه 
سياه چشمه در شمال غرب قزوين و پيش از 
شهرستان تاكستان از خط آهن اصلى تهران-

تبريز منشعب مى شود و با گذر از محدوده 
شهرستان هاى  سمت  به  كوهين-شيرين سو 
لوشان و منجيل ادامه مى يابد، سپس با گذر 
از رودبار، امامزاده هاشــم و رشت به بندر 
انزلى ختم مى شود. مرحله بعدى احداث اين 
خط ريلى اتصال آن به شهرستان آستارا در 
ايران و سپس اتصال به جمهورى آذربايجان 

خواهد بود. 
عــالوه بر اين بايد توجه شــود كه مســير 
تاكستان- رزن- فامنين 230 كيلومتر و مسير 
دهگالن-بيجار - زنجان 260 كيلومتر است. 
از طرف ديگر خط تاكستان - رزن- فامنين 

بارى و مسافرى است.
برخــى از اخبار نشــان از حــذف راه آهن 
فامنين-رزن - تاكستان دارد تا راه آهن بيجار 
- زنجان جايگزين آن شــود. پروژه  اي كه 
نمايندگان استان همدان از اعتبار 10 ميليارد 
تومانى در ســال جارى خبر دادند و اعالم 
كردند براى جذب اعتبار بيشــتر هم رايزنى 
مى كننــد. با اين وجود نماينــده مردم رزن 
حذف اين مسير را تكذيب كرد و گفت كه 
با قــوت پيگير اجراى راه آهن همدان- رزن 
- تاكستان هســتيم، كه در مرحله مقدماتى 
مطالعات ناقص بوده اســت و مــا مجدداً 

تقاضاى مطالعه را ارائه داديم.
حســن لطفى گفت: بــا اتصــال راه آهن 
تاكســتان- رزن -فامنيــن و همدان ارتباط 
ريلى با شــمال غربى و شمال كشور ايجاد 

مى شود.
به نظر مي رســد بحث دربــاره احداث اين 
دو خط آهن بايد با مطالعات كارشناســانه 
باشــد تا همانند ايســتگاه راه آهن همدان 
دوباره كاري نشــود. اكنون ايستگاه راه آهن 
همدان در رباط شورين 12 كيلومتر با مركز 
شــهر همدان فاصله دارد كه همين فاصله 
زياد با شــهر موجب شــد تا بــا بودجه اي 
بيش از هزارو200 ميليارد تومان ايســتگاه 
ديگري در داخل شــهر همــدان به عنوان 

ايستگاه مسافربري طراحي شود و ايستگاه 
فعلي (رباط شورين) پس از بهره برداري از 
ايســتگاه در حال احداث به باربري تبديل 
شود. البته آنطور كه آخوندي وزير وقت راه 
و شهرسازي، هنگام بهره برداري از قطار در 
همدان اعالم كرد اين اشتباه كه از مصوبات 
بدون مطالعه در دولت هاي گذشته است در 
4 استان ديگر مانند شيراز هم اتفاق افتاده كه 
مطالعات انتقال ايستگاه آنها به داخل شهر در 

حال انجام است. 

اينكه چون خــط آهني از نزديك اســتان 
مي گذرد تا استان هاي ديگر را به هم متصل 
كند نمي تواند دليلي براي ادامه آن در استان 
همدان باشــد زيرا در بسياري مواقع اتصال 
آنها به خط ريلي همدان نه تنها دردي را دوا 
نمي كند بلكه فقط بودجه كشــور را صرف 
مي كند. زيرا آنطور كه در نقشــه مشــاهده 
مي شود برخي از خط آهن ها از وسط بيابان 
مي گذرد و نمي تواند استفاده اي براي استان 

داشته باشند.

همدان و 2 خط ريلى «تاكستان- رزن - همدان» يا «همدان-دهگالن- بيجار- زنجان»

باالخره كدام خط ريلى؟

ســازمان  بــازار  تنظيــم  مديــر   
جهادكشــاورزى استان همدان از افزايش 
3/5 درصدى قيمت مرغ در همدان خبر 
داد و گفت: افزايــش قيمت جوجه يك 
روزه و كاهش جوجه ريزى باعث افزايش 

قيمت مرغ شده است.
مهدى نجفيان با اشــاره بــه توزيع مرغ 
منجمد براى جلوگيرى از افزايش قيمت 
ايــن محصــول، افزود: توزيع گوشــت 
منجمد در استان آغاز شده كه اميدواريم 
در چنــد روز آينده اثر خــود را در بازار 

بگذارد و آرامش به اين بازار برگردد.
وى با بيــان اينكه با كاهــش 300 هزار 
قطعه اى جوجه ريزى مواجه هستيم، بيان 
كرد: اشكاالتى كه در بحث حمل ونقل و 
كاهش نهاده ها به وجود آمد، باعث شده 
امســال جوجه ريزى كمتر صورت بگيرد 

كه البته اين موضوع كشورى است.
نجفيان به ايســنا گفت: از زمانى كه قيمت 
مرغ افزايش يافــت توزيع مرغ منجمد به 
قيمت 8900 تومان براى مهار قيمت ها در 
اكيپ هاى سيار و فروشگاه هاى زنجيره اى 

آغاز شده است كه اميدواريم اثرگذار باشد.
قيمت  درصــدى   5 كاهــش   

تخم مرغ
وى از كاهش 5 درصدى قيمت تخم مرغ 

خبــر داد و عنوان كرد: طــى هفته هاى 
گذشــته قيمــت تخم مرغ بــا كاهش 5

درصدى همراه بوده كه 20 تن سهميه از 
تهران گرفته شده و قرار است به نرخ 14

هزار تومان در استان توزيع شود.
مدير تنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى 
استان همدان يادآور شد: با توزيع گوشت 
قرمز وارداتــى و منجمــد و برنامه هاى 
تعزيراتى از افزايش قيمت گوشــت قرمز 
جلوگيرى شــده اســت به طوريكه اين 

محصول هيچ گونه افزايش قيمتى ندارد.
نجفيان بيان كــرد: در حال حاضر قيمت 
هر كيلوگرم دام ســبك 30 هزار تومان، 
گوشــت مخلوط براى مصرف كننده 60
هزار تومان و سرودست پاك شده و بدون 

استخوان 75 هزار تومان است.
وى افــزود: در آذر امســال 176.5تــن 
گوشت قرمز منجمد و 41.5 تن گوشت 
گرم وارداتى در استان همدان توزيع شده 
به طوريكه روزانه 7300 كيلوگرم گوشت 
قرمز در آذرماه در استان توزيع شده است.

مدير تنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى 
استان همدان از توزيع برنج به نرخ دولتى 
خبر داد و گفت: 1220 تن برنج هومالى و 
تايلندى با نرخ 4000 تا 5200 درب انبار 

در استان در حال توزيع است.

مدير تنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى استان همدان خبر داد

افزايش 3/5 درصدى قيمت مرغ 
در همدان
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شيرازه دين ، دو چيز است : انصاف داشتن ، و مواسات با برادرانت . 
غرر الحكم: ج 6 ص 179 ح 9983

اثر بدرفتارى گرجى ها بر افت سفر ايرانى ها 
به گرجستان

 به گفته دبير انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ايران، پروازهاى 
گرجستان همزمان با تشــديد بدرفتارى اين كشور با مسافران ايرانى، 
خالى شده است. به گزارش «ايسنا»، مرتضى قربانى در اين باره تصريح 
كرد: «هرچند در فصل پررونق ســفرهاى خارجى قرار نداريم اما متاثر 
از برخوردهايى كه در مرزهاى ورودى گرجســتان در يك ماه اخير با 
اتباع ايرانى شده، ميزان تقاضا براى سفر به اين كشور نيز پايين تر از حد 
معمول شده است.» وى افزود: «متاسفانه گرجستان هنوز توضيح شفافى 
نداده و اعالم موضع نكرده كه در آينده چه خواهد شد. در نتيجه مردم 

نگران برخوردها در مبادى ورودى اين كشور هستند.»
يكى از كارگزاران اصلى گرجستان كه ترجيح داد نامش محفوظ بماند 
نيز گفته است: «پروازهاى گرجستان پس از بازگرداندن تعداد زيادى از 
اتباع ايرانى، همچنان برقرار است اما تقاضا كمتر شده. البته اين روزها 

تعداد كمترى بازگردانده شده اند.
 دو هفته پيش اين تعداد خيلى بيشــتر بود.» وزارت كشور گرجستان 
گزارش كرده اســت كه 1151 تبعه خارجى ماه گذشته از ورود به اين 
كشور منع شده اند كه بيشترين آمار با 434 نفر به اتباع ايرانى اختصاص 

داشته است. 
در بيــن ايرانى هــاى ديپورت شــده افــرادى بوده اند كــه از طريق 
ســرمايه گذارى ملك به اين كشــور مهاجرت كرده اند. گزارش كوتاه 
وزارت كشــور گرجســتان مشــخص كرده جلوگيرى از ورود اتباع 
خارجى به اين كشــور تنها به ايرانى ها محدود نشده و شهروندانى از 
هندوســتان، تركيه، جمهورى آذربايجان، روسيه، ازبكستان، پاكستان و 
ارمنســتان هم در يك ماه گذشته از ورود به گرجستان منع شده اند. در 
همين حال ســفارت ايران در تفليس تاكيــد كرده كه «ايرانى ها مراقب 
ســودجويانى كه با انتســاب يا ارتباط خود به سازمان  هاى مسوول در 

تفليس اقدام به كالهبردارى مى كنند، باشند.» 
ســفارت ايران در تفليس همچنين توصيه كرده كه هموطنان كليه امور 
تجارى، اقامتى و ساير پيگيرى هاى خود را تنها از طرق قانونى پيگيرى 
كنند و به هيچ عنوان به وعده هاى برخى افراد مبنى بر تســهيل امور از 

طرق غيرقانونى و معمول توجه نكنند.

تركيه ديتاسنتر گردشگرى راه اندازى مى كند
 وزارت فرهنگ و گردشــگرى در تركيه به تازگى اعالم كرده است 
كه با اختصاص يك سرمايه گذارى كالن در نظر دارد ديتاسنتر و مراكز 
داده پيشــرفته اى را راه اندازى كند. به گزارش «ايســنا»، اين كشور در 
نظر دارد با راه اندازى ديتاســنترهاى مخصوص گردشــگرى و تحليل 
اطالعات مربوطه، بتواند به تحليل ورود و خروج مســافران خارجى، 
ميزان درآمدزايى حاصل از ورود گردشــگران از كشــورهاى مختلف 
به تركيه، ميزان مخارج آنها و پاســخ به تفريحــات موردنياز و نياز و 

خواسته هاى آنها بپردازد.
طبق گفته هاى وزير فرهنگ و گردشگرى تركيه به نقل از ديلى صباح، 
اين كشور به اين ترتيب قصد دارد ميزان ورود گردشگران خارجى را به 
دو برابر افزايش دهد؛ به گونه اى كه در سال 2023 ميالدى اين ميزان را 
به 70 ميليون گردشگر برساند. بر اساس تازه ترين آمارهاى منتشر شده، 
حجم ورود گردشــگران خارجى به اين كشور در سال 2018 ميالدى 
از مرز 40 ميليون نفر نيز عبور كرده اســت كه بيشتر آنها از كشورهاى 
ايران، گرجستان، آلمان و روسيه هستند كه به اين كشور سفر كرده اند. 
كارشناسان بر اين باورند كه راه اندازى اين ديتاسنترها كمك بسزايى به 
رونق صنعت توريســم و خروج تركيه از بحران هاى اقتصادى خواهد 
كرد و همان طور كه گردش مالى ناشــى از ورود و خريد گردشــگران 
خارجى به اين كشــور تاكنون به زيرساخت هاى اقتصادى اين كشور 

كمك كرده است، از اين پس نيز به كمك آن خواهد آمد.

مونسان در مراسم يادمان يلدا خبر داد:
پيگيرى براى ثبت يلدا 

در فهرست ميراث ناملموس جهان
 معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى از پيگيرى 
ها براي ثبت جهانى شــب يلدا در فهرست ميراث 
ناملمــوس خبر داد. پيش از ايــن همدان پيام نيز به 
موضوع لزوم ثبت جهانى يلدا در گزارش هاى متعدد 

پرداخته بود 
به گزارش خبرنگار ميراث آريا، على اصغر مونسان 
در مراسم يادمان يلدا كه شامگاه 29 آذر 97 با حضور 
نمايندگان و سفراى كشــورهاى مختلف، مسئوالن 
و مديران ســازمان ميــراث فرهنگى و اســتادان و 
صاحبنظران حوزه فرهنگ برگزار شد، گفت:«ميراث 
ناملموس و آيين هاى مشــتركى كه با كشــورهاى 
همسايه داريم بيانگر نفوذ فرهنگى ايران است؛ اين 
ميراث مشترك نشان مى دهد ملت هاى فارسى زبان 
هميشه در كنار هم بوده اند و خوشحاليم كه در حال 
ثبت اين رويداد فرهنگى در فهرست ميراث جهانى 
هستيم.»او افزود: « يلدا نقطه اوج مهرورزى ما است؛ 
خانواده ها در اين درازترين شب سال به يادگرفتن، 

كتاب خواندن و آموختن مى پردازند.»
او تصريح كرد: «جالب است كه آيين هاى ايرانى به 
نوعى با سفارشــات الهى عجين است" در كشور ما 
از ابتدا مردم يكتاپرســت بوده اند و بر اخالق تاكيد 
داشته اند نكته اى كه در فرايض الهى نيز بر آن اصرار 
شده است"عجين شدن فرهنگ و دين از ارزش هاى 

اين ملت است.»
مونســان با بيان اينكه تفال بر كتاب حافظ نشانه اى 
از يادگرفتن و كتاب خواندن است، اضافه كرد: «اين 
همه داشــته هاى فرهنگى براى يك ملت در دنيا بى 
نظير است و افتخار مى كنم كه جزيى از ملت ايران 
و كشــورى با اين تعداد داشته هاى متنوع فرهنگى 
هستم." معاون رئيس جمهوري تصريح كرد: «امروز 
بخشــى از مردم ما به واسطه خوب بودن و استقالل 
طلبي تحت فشار قرار گرفته اند؛ هر زمان كه شرايط 
كشــور بهبود پيدا مــى كند با اعمــال تحريم هاى 
ناعادالنه براى مردم مشــكالت و زحماتى را ايجاد 

مى كنند.
"او خاطر نشان كرد: "ما شك نداريم ملت بزرگى كه 
در طول تاريخ سربلند بوده اند و گاهى مورد هجوم 
دشمنان قرار گرفته اند از اين گردنه سخت هم عبور 

خواهند كرد.»
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى اضافه كرد: «يلدا به معناى اميد به روز 
روشن پس از شبى تاريك و سخت است، اميد داريم 
كه آينده كشور روشن است و شرايط سخت پشت 

سر گذاشته خواهد شد.»
معاون رئيس جمهوريابراز اميدواري كرد با مشاركت 
كشــورهاى همســايه و ثبت جهانى شــب يلدا در 
فهرســت ميراث جهانى، مودت و مهرورزى در بين 

اين كشورها افزايش پيدا كند.
مونســان در پايان افزود: «يلدا نمادى براى ارائه پيام 
صلح و مهربانى است و اميدواريم با ثبت جهانى آن 

اين پيام در تاريخ جهان ثبت شود.»

تاريخ 5 ماموريت ناسا در 2019 اعالم شد
 ناســا تاريخ 5 ماموريت فضايى در 2019 ميالدى را اعالم كرده 
كه 4مأموريت آن مربوط به پروازهاى آزمايشى كپسول هاى فضايى 
اســپيس ايكس و بوئينگ است. به گزارش ناســا، سازمان فضايى 
آمريــكا تاريخ هاى 5ماموريت  فضايــى در 2019 ميالدى را اعالم 
كرده است. نخســتين ماموريت در تاريخ 17 ژانويه 2019 ميالدى 
انجام مى شــود. در اين ماموريت كپسول فضايى دراگون متعلق به 
اسپيس ايكس به طور آزمايشى به فضا پرتاب مى شود. اين نخستين 
آزمايش پرواز كپسول اسپيس ايكس است كه بدون سرنشين انجام 
مى شود. طى اين ماموريت اطالعاتى درباره عملكرد موشك فالكون 
9 ، كپسول فضايى و سيستم هاى زمينى از جمله  عمليات هاى فرود 

بررسى مى شود.

دستيابى به شبكه ماهواره هاى ناوبرى در 
دستور كار قرار گرفت

 رئيس ســازمان فضايى ايران با اشاره به وابستگى كسب و كارهاى 
مكان محور به اطالعات گفت: دســتيابى به شبكه ماهواره هاى ناوبرى 
در دستور كار قرار گرفت. مرتضى برارى در اينستاگرام نوشت:  دسترسى 
پايدار به داده هاى ماهواره هاى ناوبرى براى توســعه كسب و كارها و 
شبكه ناوبرى كشور، اولويت و دغدغه سازمان فضايى ايران است.  رئيس 
سازمان فضايى ايران با اشــاره به فراگير شدن كسب و كارها بر اساس 
موقعيت مكانى در كشور گفت: امروزه داده هاى موقعيت يابى ماهواره 
اى جايگاه ممتازى در شكل گيرى و توسعه كسب و كارهاى نوين دارد 
و اين كسب و كارها وابسته به اين داده هاى ماهواره اى هستند و بسيارى 

از آن ها بر پايه اين داده ها شكل گرفته و توسعه يافته اند.

فيلترينگ در روزهاى آينده سخت تر خواهد شد
 معاون وزير ارتباطات گفت: فيلترينگ طى روزهاى آينده سخت 
تر خواهد شد و ما هم در اين موضوع نقشى نداريم. به گزارش مهر، 
امير ناظمى با اعالم اين خبر در توييتر نوشت: با توجه به اعالم پايان 
فرصت مستقل شدن هاتگرام و طالگرام (تلگرام طاليى) تا آخر آذرماه 
از پيام رسان تلگرام نتيجه گيرى مى كنم شاهد اختالالتى براى جدى 
شدن فيلترينگ باشيم. وى گفت: فيلترينگ طى روزهاى آينده سخت 
تر خواهد شــد و ما هم در اين موضوع نقشى نداريم. من فقط اطالع 

رسانى مى كنم.
وى در مــورد گمانه زنى براى فيلترينگ براى اينســتاگرام هم گفت: 
هنوز اين موضوع به تصويب مراجع مربوطه نرسيده است اما يك عده 

به شدت دنبال اين اتفاق هستند.

هكرهاى چينى«اچ پى» و «آى بى ام» 
را هك كردند

 طبق گفته 5 منبع آگاه، هكرهاى چينى شبكه شركت هاى «اچ پى» 
و «اى بى ام» را هك كرده اند تا به اسرار مشتريان آنها دست يابند. به 
گــزارش رويترز، به گفته 5 منبع آگاه، هكرهاى چينى كه براى دولت 
اين كشور كار مى كرده اند، شبكه هاى شركت هاى «هيولت پاكارد» 

(HP) و IBM را هك كرده اند.
 آنها  در مرحله بعد وارد رايانه هاى مشــتريان شده اند. دولت آمريكا 
ادعا مى كند اين بخشى از حمله چين به نام Cloudhopper است 
كه تهيه كنندگان خدمات فناورى را به منظور سرقت اسرار  مشتريان 
هدف گرفته اســت. نمايندگان شركت هاى HP و IBM در اين باره 

هيچ اظهار نظرى نكرده اند.

نخستين ماهواره نظامى نسل جديد فرانسه 
به فضا رفت

 فرانسه نخستين ماهواره هاى شناسايى نسل جديد خود را به فضا 
فرستاد. اين ماهواره نظامى 3.5 ميليون تنى قابليت وضوح بهترى دارد. 
به گزارش نيواطلس، وزارت دفاع فرانســه نخســتين ماهواره نطامى 
نسل جديد را به فضا فرستاد. فرانســه قرار است 3 ماهواره شناسايى 
 Composante Spatials نسل جديد به فضا بفرستد.  ماهواره
Optique يا CSO-1 از مقر فضايى گينه همراه يك موشك سايوز 
به فضا ارســال شد. قرار اســت ماهواره مذكور 12 سال در اين ارتفاع 
بمانــد. هرچند جزييات فنى CSO-1 همچنان محرمانه اســت، اما 
وزارت دفاع فرانســه اعالم كرد قابليت وضوح تصويربردارى ماهواره 
جديد بهبود يافته و مى تواند منطقه جغرافيايى وسيع ترى را بررسى كند.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................كلمبوس- بمب يك عاشقانه
■ قد  س2...............پيشوني سفيد2 - سرو زيرآب
■ فلسطين1................................. بي نامي - پاستاريوني
فلسطين 2..................... ميليونر ميامي - مارموز

■ سينما كانونى!....................................  واي 
آمپول - هزارپا - پيشوني سفيد2 

■بهمن مالير....................... ................پاستاريوني
■ آزادي تويسركان......................................................   واي 
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 ميراث ناملموس از جمله پتانسيل هايى است 
كه مى توان براى جذب گردشــگر از آن بهره برد؛ 
پتانســيلى كه البته مغفول مانــده و تاكنون از آن 

استفاده نشده است.
 نــوروز به عنوان يكــى از ميراث هاى ناملموس 
جهانى ايران نيز كه فصل اوج ســفرهاى داخلى 
به شمار مى رود، نه به دليل بازاريابى مناسب بلكه 
به دليل روزهاى تعطيلش توفيق اجبارى شده كه 
مردم بار سفر بسته و مقاصدى را براى گردشگرى 
انتخاب  كنند. اما اين موضوع باعث نشده ضعف 
زيرســاخت ها و نبود تعريف رويدادهاى متناسب 
با هر ميراث ناملموس كه قابليت جذب گردشگر 

دارد، پوشيده شود. 
رويدادهايى از جمله شب يلدا، چهارشنبه سورى، 
مهرگان، ماه رمضان، مــاه محرم و... كه هر كدام 
ميراث ناملموس اين سرزمين هستند همچنان مورد 
غفلت قرار گرفته اند و ســعى نشــده به بهانه آن 
گردشگر داخلى و خارجى جذب  شود. در صورتى 
كه بسيارى از كشورهاى دنيا رويدادهايى كه دارند 
را فرصتى مى دانند تا از آن براى جذب گردشگر 

داخلى و خارجى بهره ببرند.
ضعف زيرســاخت و نبود برنامه ريزى و تبليغات 
در زمينه اســتفاده بهينــه از رويدادهاى آيينى و 
سنتى كشور در حالى بيشــتر به چشم مى خورد 
كه روز گذشــته نيز به رغم مصادف شدن با شب 
يلدا، ســفر داخلى و ورودى مانند سال هاى پيش 
بى رونق سپرى شد؛ اتفاقى كه به باور كارشناسان، 
مسئوالن ذى ربط از جمله سازمان ميراث فرهنگى، 
خارجه،  امور  وزارت  گردشگرى،  و  صنايع دستى 
وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت راه و شهرسازى 
و... بايــد در اين زمينه اقداماتى هماهنگ صورت 
دهند و از چنين فرصت هايى براى جذب گردشگر 
استفاده كنند. اما در حال حاضر رويدادهاى مرتبط 
با ميراث ناملموس به دليل ضعف زيرســاخت ها 
و نبود برنامه ريزى مناســب هر سال مى گذرند و 

فرصت موجود از دست مى رود.

 طرح هايى در راه هستند!
بــا اين همه معاون گردشــگرى كشــور از طرحى 
مى گويد كه با همكارى پژوهشــگاه سازمان ميراث 
فرهنگى براى برگزارى شب چله تدوين و به ادارات 
كل اســتان ها جهت اجرايى شدن ارسال شده است؛ 
طرحى كه ولى تيمورى بــه آن تاكيد دارد، البته اين 
طرح در مرحله اجرا آن قدر وســيع و گسترده برگزار 
نشده تا بخش عمده اى از كشور را شامل شود و افراد 
زيادى بتوانند از اين طرح بهره ببرند: «از آنجا كه شب 
چله از قديم مطرح بوده، امسال با توجه به اختصاص 

بخشى از فعاليت هاى ما به حوزه 
اوقات فراغت، تالش كرده ايم تا 
چنين خأليى در زمينه پرداختن به 

رويدادهاى كشور را پر كنيم.» 
وى با اشــاره به طــرح نه چندان 
گسترده مختص شب يلدا كه در 
نقاطى از كشور برگزار شده است، 
ادامه مى دهد: «حدود 15 روز پيش 
اين طرح به ادارات كل اســتان ها 

جهت اجرايى شدن ارسال شد.
اين طرح نياز بــه زمان دارد تا به 
بار بنشــيند؛ چراكه فرهنگ شب 
يلدا در كشور دور هم جمع شدن 
خانواده ها درون خانه هاست. بايد 
به گونه اى اين فرهنگ جابيفتد كه 

مردم براى اين رويداد از فضاى خانه ها خارج شوند 
و به سفر بروند.» 

معاون گردشــگرى در پاسخ به اين سوال كه چرا از 
چنين رويدادى براى جذب گردشگر خارجى استفاده 
نمى شــود، توضيح مى دهد: «يلدا بــا وجود آنكه در 
برخى از كشــورها نيز وجود دارد؛ اما ريشــه اصلى 
آن از ايران نشــات گرفته و بايد آن را به يك رويداد 

تبديل كنيم. 
در ابتداى كار هستيم و بايد روى آن كار شود. در واقع 
شب يلدا در فصل كاهش سفرهاى ورودى قرار دارد 
و بايد از اين فرصت بهره بردارى كرده و جهت توزيع 

سفر در طول سال اين رويداد را به 
صورت يك فرصت ديد.»

تقويم  تدويــن  لــزوم   
رويدادمحور گردشگرى

اما معاون گردشگرى در حالى از 
وجود طرحى براى گراميداشــت 
فعاالن  كه  مى گويد  ســخن  يلدا 
گردشــگرى معتقدنــد ميــراث 
اهميت  باوجود  كشور  ناملموس 
و جذابيت شــان همچنان مغفول 
مانده اند و زيرســاخت هاى الزم 
كه نياز به همكارى اكثر سازمان ها، 
و...  دولت  مجلس،  وزارتخانه ها، 

دارد ايجاد نشده است. 
متاسفانه ميراث ناملموس ايران براى معرفى و جذب 
گردشگر مغفول مانده است؛ در صورتى كه مى توان 
از چنين موقعيتى كمك گرفت و فرهنگ سازى هاى 
الزم در اين زمينه انجام داد. آژانس هاى گردشگرى به 
دليل واسطه بودن شان نمى توانند به تنهايى در جذب 
گردشــگر داخلى و ورودى حول اين رويداد نقشى 
داشته باشند، آژانس هاى گردشگرى واسطه اى هستند 

كه بايد ابزارهاى الزم در اختيارشان قرار گيرد.
محل هــاى اقامتــى، حمل ونقــل، مراكــز خريد، 
وزارتخانه هاى مرتبط با بخش گردشگرى و... بايد با 
همديگر دست به برنامه ريزى هايى بزنند كه بتوان از 

اين طريق يك پكيج ايده آل جهت جذب گردشــگر 
فراهم كرد. زيرساخت ها بايد بهبود پيدا كنند؛ چرا كه 
شيوه عرضه گردشــگرى نيز در دنيا تغيير كرده و به 
اين سمت رفته است كه بررسى مى َشود گردشگر از 
مقصد چه مى خواهد. مقصد براى گردشگر بايد جاذبه 

داشته باشد. 
درواقع خدماتى بايد ارائه شــود تا گردشگر مجاب 
به ســفر به آن منطقه شــود.  به باور كارشناســان 
حوزه گردشــگرى تنظيم يك تقويم گردشــگرى 
رويدادمحــور كــه الزمــه اش همكارى ســازمان 
ميراث فرهنگــى، وزارت خارجه، وزارت ارشــاد، 
وزارت راه و شهرســازى، شــهردارى ها و... است، 
مى تواند كارى كنــد كه رويدادهاى ايــران نيز در 
دنيا ديده شــود: «رايزن هاى فرهنگــى در وزارت 
خارجه بايد دســت به كار شــده و اقدام به معرفى 
و تبليغ رويدادهاى ايرانى كنند. از اين طريق جذب 
گردشگر نيز فراهم مى شود و آژانس ها نيز مى توانند 

به رسالت خود جامه عمل بپوشانند.»
فرصت يلداى سال 97 بدون آنكه مورد استفاده قرار 
گيرد، از دســپت رفت؛ رويدادى كه همچون ديگر 
ميراث ناملموس ايرانى به تنهايى مى توانند فرصتى 
باشند كه به جذب گردشــگرى ورودى به ويژه از 
كشورهاى همسايه رونق بخشد. اگرچه البته معاون 
گردشــگرى كشــور تاكيد دارد طرح هاى خوبى از 
سوى ســازمان ميراث فرهنگى براى رونق دادن به 

رويدادهاى سنتى و آيينى در راه است.

فعاليت
12 اقامتـگاه 
بومگـردى 
در همـدان 
 اقامتگاه هــاى بوم گردى اســتان، بيشــتر در 
روســتاهاى داراي ارزش تاريخــى و فرهنگى و 
يا در بافت هاى تاريخى ايجاد شــده اســت رضا 
صفرى شكوه ، كارشناس طبيعت گردى ، با اشاره 
به فعاليت 12 اقامتــگاه بوم گردى در همدان بيان 
كرد: تا پايان سال 8 اقامتگاه ديگر در استان ساخته 

خواهد شد كه پرونده آنها در دست بررسى است.
 وى در توضيح ويژگى اقامتگاه هاى بوم گردى اظهار 
كــرد: اين بناها از نظر معمارى به ســبك قديمى و 
ســنتى بوده و بيانگر آئين فرهنگ روستايى است.

كارشناس طبيعت گردى ادامه داد: گردشگرانى كه در 
اين اقامتگاه ها ساكن مى شوند، خوراكشان غذاهاى 
سنتى روســتا بوده و از نزديك با فرهنگ، پوشش، 
آئين هاى مخصوص و پذيرايى آن منطقه آشنا شده و 

تجربه هاى جديد كسب مى كنند.
صفرى شكوه افزود: حفاظت از منابع آب، حتى در 
بحث كشاورزى و آبيارى زمين ها، استفاده از انرژى 
خورشيدى و رونق اقتصادى از جمله دستاوردهايى 

است كه براى آن برنامه ريزى كرده ايم.
وى در معرفى برخــى از اين اقامتگاه ها، عنوان كرد: 
اقامتگاه وركانه واقع در روستايى با اين نام، با داشتن 4

اتاق، ظرفيتى افزون بر 20 نفر را دارد و به علت داشتن 

بافتى خاص يكى از پربازديدترين اقامتگاه ها بوده و به 
عنوان نگين اقامتگاه هاى بوم گردى لقب گرفته است. 
صفرى شكوه اضافه كرد: معمارى روستاى امزاجرد از 
جنس خشت و گل است كه اقامتگاه مزداگرد در اين 
روستا واقع شــده و ظرفيتى افزون بر 30 نفر دارد و 
در يكى از كوچه هاى قديمى اين روستا كه نوسازى 
در آن صورت نگرفته و حالت قديمى خود را حفظ 

كرده، بنا شده است.
اين كارشــناس طبيعت گــردى دربــاره اقامتگاه 
مزداگرد، يادآور شــد: در فصول تابستان و پاييز 
كه كشــاورزى رونق دارد، تورهاى كشاورزى- 
گردشــگرى مانند ميوه چينى و برداشت گندم در 
اين روستا برگزار مى شود. وى در معرفى اقامتگاه 
وهنام نيز گفت: اين اقامتگاه در روســتاى وهنام 
قرار داشــته و قابليت اســكان 25 نفر را دارد و 
از جملــه برنامه هايى كه براى اين اقامتگاه درنظر 

گرفته شده، دوشيدن شــير، جمع آورى تخم مرغ 
براى استفاده روزمره توسط گردشگران، پرورش 

زنبورعسل و سواركارى است.
صفرى شــكوه اظهار كرد: ايجاد اين بناها ســبب 
انتفاع جامعه  روستايى مى شود و اهالى اين مناطق 
محصوالت كشــاورزى، دامى، خشكبار و صنايع 
دســتى خود را به طور مســتقيم و بدون واســطه 
به گردشــگران عرضه مى كنند كــه موجب رونق 

اقتصادى در اين مناطق مى شود.
اين كارشــناس طبيعت گردى در پايان خاطرنشان 
كرد: توســعه و رونق بوم گردى در استان موجب 
مهاجرت معكوس مى شود چرا كه تعداد زيادى از 
افرادى كه به شــهر رفته بودند، به روستاهاى خود 
بازگشــته و منازلشان را به منبع درآمد خود تبديل 
كرده انــد كه اين موضوع يكــى از فوايد مهم اين 

اقامتگاه ها است.

معتمدى در همدان مى خواند
 كنســرت محمد معتمــدى 6 و 7 دى ماه در 
سالن ابن ســيناى همدان همراه با گروه مهرگان 
در همدان برگزار مى شــود. اين گروه موسيقى 6

و 7 دى ماه در ســالن ابن سينا مهمان همدانى ها 
خواهند بود و قطعات موسيقى خود را براى آنها 
اجــرا مى كنند. گروه مهرگان به سرپرســتى اميد 
همايى اســت و رهبر اركستر نيز بر عهده حسين 
زندى خواهد بود. گفتنى است؛ محمد معتمدى به 
تازگى قطعه اى در وصف همدان اجرا كرده است 
كه در ســال 2018 كه همدان به عنوان پايتخت 
گردشــگرى كشورهاى آســيايى نامگذارى شد، 

رونمايى شد.

چرا ميراث ناملموس ايرانى به رويدادهايى براى توسعه گردشگرى تبديل نمى شوند؟

فرصت يلداى 97 بدون استفاده 
از دست رفت


