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ايران آينده 
روشنى 
در عرصه 
بين المللى دارد

بزرگداشت 
سيدجمال الدين 
در اسدآباد برگزار 
مى شود 

  8 نوروزگاه 
براى ميهمانان و 
مسافران نهاوند

پاس همدان در 
جمع مدعيان 
ليگ2 باقى ماند

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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شهرستان قروه درجزين 
كاغذى نباشد

 1- روز گذشته هيأت وزيران به رياست 
دكتر جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور، 
تغييراتى را در تقسيمات كشورى تصويب 
كرد كه بر اساس يكى از اين مصوبات قروه 

در جزين در رزن ارتقا يافت.

به استقبال گرانترين نوروز ايران!

2

2
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

براى روشن شدن همدان تاريك ، طرحى نو دراندازيد

شهرى بيگانه با نورپردازى 

وز ه روز ا
دراين ويژه نامه مى خوانيد

 نگاهى تحليلى به بررسى وضعيت آمارى استان در 4 دهه گذشته 
 روزشمار انقالب همدان

  انقالب وانديشه هاى مطهرى
  مطبوعات همدان در دوره انقالب اسالمى
 ورود به دهه پنجم انقالب و آينده استان 

 عملكرد تعدادى از دستگاههاى اجرايى استان

تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

 مصطفى آزادبخت

شوراى اسالمى شهر و شهردار فيروزان

انتصاب شايسته جنابعالى 
را به عنوان

معاون محترم سياسى 
امنيتى استاندارى همدان

ــدى از توانمندى  ــه تائي  ك
و درايــت شــما اســت 

ــرض ــك ع تبري
 مــى نمائيــم و از درگاه خداونــد گار رحمــان 
ــزرگ متعهــد و  ســربلندى و ســرافرازى شــما ب
مســئول را در ســاير مراحــل خدمــت آرزو داريــم.

هزارخودرو همدانى 
بخاطر تبليغ روى خودرو 

جريمه شدند
معاون سياسي امنيتي استاندار همدان:

اقدامات توسعه اي همدان 
پيوست فرهنگي و محيط زيستي 

داشته باشد

موسم 
خانه تكانى 

و رونق كارگاه هاى 
قاليشويى
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 در سال هاى گذشته شــاهد برگزارى 
بين المللى  نمايشــگاه  در  بهاره  نمايشگاه 
همدان بوده ايم، كــه در آن انواع كاالهاى 
مورد نياز مردم براى روزهاى پايانى سال، 

به شكل مستقيم عرضه مى شد.
اما امسال خبرى از برگزارى اين نمايشگاه 
به گوش نرســيد ، گويا با توجه به شرايط 
ركود بــازار و اوضاع اقتصادى كســبه و 
مردم، مسئوالن طرح ديگرى را جايگزين 
برگزارى اين نمايشگاه كرده اند. بنابراين  به 
سراغ  رئيس اتاق اصناف همدان مى رويم 
تا جوياى چند و چون اين موضوع شويم.

رئيس اتاق اصناف همدان اظهار داشــت: 
امسال نمايشــگاه بهاره در همدان برگزار 
نمى شــود و به جــاى آن طــرح فروش 

فوق العاده در سطح بازار انجام مى شود.
حسين محرابى تصريح كرد: عدم برگزارى 
نمايشــگاه بهاره تصميم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اســت، پس بهتر 
اســت اطالعات كافى را از اين ســازمان 

دريافت كنيد.
بنابراين براى دريافت جزئيات بيشــترى 

درخصوص عدم برگزارى نمايشگاه بهاره 
و نحــوه عرضه كاالهاى مــورد نياز مردم 
در پايان سال، به ســراغ مسئوالن سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت همدان، رفته و 

موضوع را پيگيرى كرديم.
مجيد زرين دالور اظهار داشت: بر اساس 
دســتورالعملى كه برايمان ارسال شده دو 
طرح پيشــنهادى در اختيار استان ها نهاده 
شده كه هر استان با توجه به شرايط خود، 

طرح مورد نظر را انتخاب كند.
وى در گفت وگو با تســنيم ، تصريح كرد: 
امســال به جاى عرضه مســتقيم كاال در 

نمايشگاه بهاره، فروشگاه هاى زنجيره اى و 
واحدهاى صنفى متقاضى، اقدام به فروش 

فوق العاده مى كنند.
صنعت،  ســازمان  بازرگانى  امور  معاون 
معدن و تجارت اســتان همدان با تاكيد 
بــر اينكه با اجــراى ايــن روش، مردم 
مى تواننــد كاالهاى باكيفيــت مورد نياز 
خود را با قيمتى ارزان و مناسب دريافت 
كنند، اظهار داشــت: مردم مطمئن باشند 
كه نظارت هاى الزم بر واحدهاى عرضه 

كننده كاال اعمال مى شود.
زرين دالور گفت: گشــت مشــتركى با 

نيروهــاى دســتگاه هاى مختلفــى مانند 
تعزيرات حكومتى، اســتاندارى، معاونت 
بهداشــتى و اصناف، انجام مى شود و همه 
واحدهاى صنفى داراى فروش فوق العاده 

مورد بازرسى و نظارت قرار مى گيرند.
فروشــگاه هاى شــهر تبديل به نمايشگاه 

مى شود
وى با بيــان اينكه در نمايشــگاه، نهايت 
گنجايش فعاليت 200غرفــه وجود دارد، 
تصريح كــرد: اما با اجــراى طرح فروش 
فوق العاده مى توانيم فروشــگاه هاى سطح 

شهر را تبديل به غرفه هاى نمايشگاه كنيم.
معاون امــور بازرگانى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان گفت: تمامى 
كاالهــاى مورد نياز مــردم مانند خوراك، 
پوشاك، آجيل، شيرينى و شكالت در اين 

واحدها عرضه مى شود.
زرين دالور با بيان اينكه طرح فروش فوق 
العاده از هفته آينده شــروع ميشود و تا 29

اسفند هم ادامه دارد، ابراز كرد: سود قانونى 
براى كاالها در نظــر مى گيريم كه تمامى 

فروشندگان ملزم به اجراى آن هستند.

نمايشگاه بهـاره در همـدان برگزار نمى شود 

جهانى شدن اولويت مهم 
شهر ملى منبت است

 پرونده جهانى شــدن منبت مالير هم اكنون در دست بررسى و اقدام است كه به 
عنوان يكى از اولويت هاى مهم اين شهرســتان، اميدواريم هر چه ســريعتر به نتيجه 

برسد.
معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه مالير در نشســت بررســى نتايج سفر 
اخير معاون صنايع دســتى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
كشــور به اين شهرستان افزود: صنعت مبل و منبت مالير بايد در جهان شناخته 

و معرفى شود.
به گزارش ايرنا باب ا... فتحى با تاكيد بر اينكه فعاالن مبل و منبت و صنعتگران اين 
هنر صنعت بايد براى جهانى شــدن پاى كار باشند اظهار داشت: به طور قطع حفظ 
و نگهدارى عنوان هاى مهم شهر جهانى انگور و شهر ملى منبت بسيار سخت است 

و تمامى دستگاه ها و بخش  خصوصى بايد در اين زمينه تالش كنند.
معاون استاندار همدان همچنين برپايى نمايشگاه دائمى مبل و منبت را يك ضرورت 
دانست و تاكيد كرد: مالير نياز به يك يا چند نمايشگاه دائمى مبل و منبت دارد و براى 

داير كردن اين نمايشگاه  ها بايد بخش خصوصى نيز ورود پيدا كند. 
فتحى با اشــاره به خدمات دولت تدبير و اميد در ارائه تسهيالت افزود: دولت براى 
ايجاد نمايشگاه تسهيالت مناسبى را در اختيار سرمايه  گذاران قرار مى دهد كه بايد از 

اين شرايط به نحو مطلوب استفاده شود.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع  دستى و گردشگرى همدان نيز مالير را پس از همدان 
يكى از شهرســتان هاى فعال در نمايشگاه تهران دانست و گفت: ظرفيت هاى ويژه 

مالير به ويژه در حوزه مبل و منبت و صنايع دستى بايد معرفى شود.
علــى مالمير ايام نوروز را بهترين فرصت براى معرفــى اين ظرفيت منحصر به فرد 
دانست و افزود: مالير شهر ملى منبت است و اين  يك افتخار براى استان همدان است 

و تمام تالش ما براى جهانى شدن اين صنعت است.

از روزنامه فروشى ها بخواهيد

شرشد
منت

شرشد
منت
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بزرگداشت سيدجمال الدين در اسدآباد برگزار مى شود 
 فرماندار اسدآباد از برگزارى بزرگداشت سيدجمال الدين اسدآبادى در 18 اسفند ماه امسال خبر داد. 

كريم حميدوند، در كارگروه فرهنگى و اجتماعى اظهار داشــت: به مناسبت سالروز شهادت بيدارگر مشرق زمين ،بزرگداشت 
امســال سيدجمال الدين اسدآبادى در قالب بزرگداشت شهرســتانى با دعوت از شخصيت هاى استانى و شهرستانى در اين 

شهرستان برگزار مى شود.
وى ابراز كرد: مسئوالن همواره بايد همراه و در كنار مردم باشند و به آنان با شفاف سازى اثبات كنند كه مانند ديگر مردم زندگى 
مى كنند. با اين اقدام مى توان شايعات موجود در برخى فضاهاى مجازى را خنثى كرد.به گزارش تسنيم، فرماندار اسدآباد با تاكيد 
بر تقويت زيرساخت هاى فرهنگى جامعه، تصريح كرد:تقويت زيرساخت هاى فرهنگى جامعه و الگو سازى در سطح محلى از 

نقش موثرى در تقويت و ترغيب خانواده ها به ساده زيستى و نيز الگوى نمونه از يك خانواده برخوردار است.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش در رابطه با اورژانس اجتماعى شهرســتان و مشــكل مكان و فضا براى اين اورژانس نيز 
اظهارداشــت: اين اورژانس در بهزيستى شهرســتان در حال فعاليت بوده و با محدوديت فضا مواجه است كه در همين راستا 

ساختمان بالاستفاده اداره دامپزشكى شهرستان را مدنظر داريم.

مرد 35 ساله از آبشار تپه عباس آباد سقوط كرد
 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: ماموران انتظامى جســد يك شهروند كه از آبشار تپه عباس آباد سقوط كرده بود 

را كشف كردند.
جمشيد باقرى اظهار داشت: ساعت 17 و 30 دقيقه چهارشنبه هفته گذشته، خبر وجود يك جسد در پايين آبشار تپه عباس آباد 

به مركز كنترل فرماندهى پليس اطالع رسانى شد.
وى اضافه كرد: تيمى از ماموران كالنترى 11 شــكريه با حضور در اين محل، جســدى را روئيت كردند و در بررســى هاى 
مقدماتى دريافتند جســد متعلق به مردى 35 ساله اســت.فرمانده انتظامى شهرستان همدان در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه 
جسد اين فرد از ناحيه سر آسيب ديده بود گفت: موضوع توسط ماموران به بازپرس كشيك دادسراى همدان اطالع رسانى شد.

باقــرى افزود: تيمى از كارآگاهان پليس آگاهى براى بررســى صحنه در محل حضور يافتنــد و هويت متوفى در دقايق اوليه 
تحقيقات مشخص شد و هم اينك جسد براى تحقيقات بيشتر تحويل پزشكى قانونى شده است.

اواخر آذر سال گذشته نيز دختر نوجوانى از آبشار واقع در تپه عباس آباد همدان و از ارتباع 50 مترى به پائين سقوط كرد اما 
به وى آسيبى وارد نشد.

اقدامات توسعه اي همدان پيوست فرهنگي و 
محيط زيستي داشته باشد

 فعاليت ها و اقدامات توسعه اي استان همدان بايد پيوست فرهنگي 
و محيط زيستي داشته باشد.

معاون سياســي امنيتي اســتاندار همدان در ديــدار مديران حفاظت 
محيط زيست همدان گفت: اگر سازمان حفاظت محيط زيست نباشد 
مشــكالت متعددي گريبان جامعه را خواهــد گرفت چراكه بخش 
بزرگي از زندگي مردم به اين ســازمان بستگي دارد كه آرام آرام و به 

دور از جنجال به وظيفه اش عمل مي كند.
مصطفي آزاد بخت ادامه داد: تمام كارهاي توســعه اي بايد پيوســت 
فرهنگي و محيط زيســتي داشته باشــد و با فرهنگ سازي مي توان 

محيط زيست را حفظ و تقويت كرد.
وي انجام اقدامات نمادين، فرهنگســازي توســط رسانه هاي ملي و 
نشريات را از اقدامات تاثيرگذار اين حوزه برشمرد و افزود: اقدامات 

فرهنگسازي موجب شد تا شكار به يك ضد هنجار تبديل شود.
به گزارش مهر، مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان نيز بيان 
كرد: برنامه گردشــگري و اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده استان 

همدان در حال تدوين است.
عادل عربي افزود: مشكالت محيط زيست در حوزه صنعت برطرف 
شــده و با اقدامات قانوني و تعامل كمتر خواهد شداما با اين حال در 
حوزه عمومي، حمل و نقل، پسماند و سبك زندگي مشكالت محيط 

زيستي بزرگي داريم كه نياز به فرهنگسازي دارد.
رئيس اداره آموزش و پژوهش حفاظت محيط زيســت استان همدان 
نيز از فعاليت 35سازمان مردم نهاد محيط زيستي در استان همدان خبر 
داد و گفت: 11سازمان مردم نهاد اين تعداد داراي مجوز از استانداري 

هستند.
عباس ايزدي اضافه كرد: به تازگي پويش «نهال به جاي سبزه» توسط 
سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي استان همدان آغاز شده است كه 

تا پايان فروردين ماه ادامه خواهد داشت.

توزيع 8000 نهال 
به مناسبت هفته منابع طبيعى

 سرپرســت ســازمان سيما، 
شــهرى  ســبز  فضاى  و  منظر 
شــهردارى همدان با بيان اينكه 
در هفته منابع طبيعى 8000 نهال 
بصورت رايگان  توزيع خواهد 
مى توانند  افزود:همشهريان  شد 
از تاريخ 10 الى 14 اسفند براى 
ثبت نام  دريافت اين نهال ها به 
سايت اين سازمان مراجعه كنند.

بابك مهــدى آزاد گفت: توزيع 
اين نهال ها از 15 اســفند لغايت 20 اسفند انجام خواهد شد و به هر 

شهروند حداكثر 2 نهال تعلق خواهد گرفت.
وى در ادامه برگزارى پويش كاشــت نهال افرا به جاى ســبزه عيد را 
يكى از برنامه هاى اصلى اين ســازمان برشــمرد و ابراز داشت: طبق 
برنامه ريزى هاى انجام شــده تعداد 20000 پك بــذر افرا همراه با 
توضيحات الزمه راجع به كاشــت اين گونه نهال ،در فروشگاه هاى 
بزرگ،مدارس،مهد كودك ها،دانشگاه ها و سپاه توزيع خواهد شد و 
در ادامه اين حركت در 2 ارديبهشت ماه سال 98 در قالب مراسمى به 
مناســبت روز پاك به افرادى كه به بهترين شكل  كاشت  اين نهال را 

انجام داده اند جوايزى اهدا خواهد شد.
مهدى آزاد با اشــاره به برگزارى برنامه هاى متنوع در اين هفته خاطر 
نشان كرد: با هماهنگى هاى انجام شده كاشت درخت توسط كودكان 
در پارك ترافيك با حضور مهد هاى كودك صورت خواهد پذيرفت.

وى اظهار كرد: مراسم روز درختكارى در مورخه 18 اسفند با حضور 
مسئولين در سالن ابن سينا به ياد 8000 شهيد استان و شهداى حادثه 

تروريستى زاهدان برگزار خواهد شد.
سرپرست ســازمان سيما و منظر، كاشــت 500 اصله نهال در پارك 
جنگلى اكباتان (حاشيه سد اكباتان )را يكى ديگر از برنامه اين سازمان 

در هفته منابع طبيعى برشمرد.

شهرستان قروه درجزين كاغذى نباشد
 1- روز گذشــته هيأت وزيران به رياست جهانگيرى، معاون اول 
رئيس جمهور، تغييراتى را در تقسيمات كشورى تصويب كرد كه بر 
اســاس يكى از اين مصوبات قروه در جزين در رزن ارتقا يافت و به 

عنوان دهمين شهرستان استان همدان معرفى شد.
اين در حالى است كه پيش از اين شهر كرفس نيز به عنوان جديدترين 
شــهر همدان معرفى شده بود و شــهردارى آن فعاليت خود را آغاز 

كرده بود.
2- تصويب شهرســتان شــدن قروه درجزين و شهر شدن كرفس 
حكايت از موفقيت حسن لطفى به عنوان نماينده مردم شهرستان در 
مجاب كردن اســتاندار، معاون سياسى و امنيتى، كارشناسان وزارت 

كشور، وزير كشور و هيأت دولت در اين زمينه دارد.
لطفــى با اين اقدام ثابت كرده در دولت تدبير و اميد كه نســبت به 
تقسيمات كشورى به دليل مســائل و حساسيت هاى امنيتى بسيار، 
كارشناسى در زمانى طوالنى انجام مى شود، مى تواند با ارائه منطقى 
درخواســتها، خواست مردم را پيگيرى و مصوبه آن را از دولت اخذ 
كنــد البته نبايد فراموش كرد كه صفا و صميميت لطفى در اين زمينه 
نقش اصلى را دارد وگرنه نمايندگانى هم داريم كه در  موارد مشابه 
به عنوان مخالف در مجلس ســخن گفته و از شكســت تقسيمات 

انتخاباتى شهرستانى بسيار خوشحالى كرده اند.
3- وزارت كشور دولت تدبير و اميد در تقسيمات كشورى همواره 
با چالــش مواجه بوده و مواردى چون چالــش هاى كازرون را در 
كارنامه خود دارد اما اين دولت نشان داده كه در تقسيمات كشورى، 
نظر كارشناســى را در اولويت قرار داده و بر اساس نظر كارشناسان 

اقدام مى كند.
اين نوع رويكرد باعث شــده تا بســيارى از درخواست ها در زمينه 
تقسيمات كشورى  كه مبناى كارشناسى نداشته مانند تشكيل استان 
هاى جديد، به فراموشــى سپرده شود هرچند مشخص نيست كه در 
دولت پس هم همين رويكرد حاكم باشــد اما همه پس از گذشــت 
40ســال از انقالب بايد درك كرده باشــند كه در حوزه تقسيمات 
كشورى اگر بر اساس ســليقه و احساس عمل شود، امنيت با خطر 

جدى مواجه خواهد شد.
4- شهرستان شدن و ارتقا اگر چه در كل موفقيت محسوب شده و 
جاى خوشحالى دارد اما اگر در عمل اين ارتقا مشاهده نشود، باعث 
عقبگرد و اخالل در توســعه كلى استان خواهد شد و نا اميدى مردم 

را در برخواهد داشت.
به همين دليل اجراى كامل و درست مصوبه دولت درباره شهرستان 
شدن يك منطقه، بسيار اهميت دارد تا مصوبه اى كه براى آرامش و 
پيشرفت يك منطقه با بهره مندى عادالنه تر از اعتبارات تعريف شده 

به عاملى براى يأس و نا اميدى تبديل نشود.
5- از ابــالغ فامنيــن بــه عنــوان نهميــن شهرســتان اســتان همــدان 
ــال  ــن ده س ــا در اي ــذرد ام ــى گ ــال م ــب ده س ــال 88 قري در س
ــادى  ــه زي ــوز فاصل برغــم تــالش هــاى انجــام شــده، فامنيــن هن
ــم  ــدن ه ــتان ش ــتان دارد و شهرس ــر اس ــاى ديگ ــتان ه ــا شهرس ب
نتوانســته از مشــكالت ايــن منطقــه بكاهــد و در زمينــه هايــى بــر 

ــزوده اســت. مشــكالت آن هــم اف
ــدار ســابق فامنيــن در  ــه اظهــارات فرمان در ايــن زمينــه نگاهــى ب
زمــان مســئوليت بــه خوبــى اوضــاع ايــن شهرســتان را مشــخص 

مــى كنــد.
ــاى  ــتگاه ه ــه است:دس ــه گفت ــن زمين ــد در اي ــور مجاه ــر پ ظاه
اجرايــى و خدمــات رســان بــه دليــل كمبــود نيــرو تاكنــون 
نتوانســته انــد خدمــات الزم را بــه نحــو مطلــوب بــه مــردم ايــن 

ــد.  ــه دهن ــتان ارائ شهرس
وى از نبود برخى دســتگاه هاى دولتى در فامنين انتقاد كرده و ادامه 
داده است:هم اكنون در 32 دستگاه اين شهرستان 554 پست وجود 
دارد و 330 نيروى قراردادى و رســمى داراى پست تصدى و 224

مورد نيز داراى پست بال تصدى وجود دارد. 
وى افزوده: ازديگر مشكالت شهرستان فامنين اين است كه نيروهاى 
باتجربه به اين شهرســتان نمى آيند و شهرســتان از داشتن افراد با 

تجربه نيز محروم است. 
فرماندار فامنين اظهار كرده:مشــكالت متعدد در شهرســتان فامنين 
زمينه هاى توسعه اين شهرستان را از بين برده است و به دليل كمبود 
نيروى انســانى و نبود برخى دستگاه ها، تشكيل كارگروه اشتغال و 

بررسى مشكالت اين حوزه با مشكل مواجه است. 
اينها بخشــى از مشــكالت فامنين اســت كه در حوزه ادارى با آن 
روبرو اســت و به نظر نمى رســد اقدامى هم در رفــع آن تا كنون 

انجام شده باشد.
حال مى توان نتيجه گرفت كه اگر مصوبه شهرســتان شــدن قروه 
درجزين نيز مانند مصوبه فامنين اجرا شــود، مشــكلى از اين منطقه 
حل نخواهد كرد و تنها يك نام بر شهرســتان هاى اســتان بر روى 

كاغذ اضافه خواهد كرد.
6- انتخابات مجلس دهم در دوم اســفند ماه سال 98برگزار خواهد 
شــد و اكنون كمتر از يكسال تا اين انتخابات فاصله داريم و در اين 
فرصت شهرســتان قــروه بايد به لحاظ سياســى ، فرماندار و ديگر 
مســئوالن مرتبط با مصوبات دولت  درباره اين شهرستان را بشناسد 

تا بتواند نخستين انتخابات را به عنوان شهرستان تجربه كند.
7- بزودى با ابالغ وزير كشــور ، استاندار همدان موظف به اجراى 
مصوبه هيأت دولت در زمينه اعالم شهرســتان شدن قروه درجزين 

خواهد شد.
انتخاب فرماندار با اســتاندار اســت اما براى شهرستان شدن يك 
منطقــه تنها تعيين فرماندار كافى نيســت و همه دســتگاه ها بايد 
كمــك كنند تا قروه درجزين، شــيرينى فرماندارى و شهرســتان 
شدن را احساس كند وگرنه سرنوشــت شهرستان محروم فامنين 
كه به تعبيرى پس از شهرســتان شدن تنها بخشدار آن فرماندار و 
ســاختمان بخشدارى آن، فرماندارى شد، در انتظار اين شهرستان 

جديد استان خواهد بود.

1- برخي نماينده هاي اســتان موافق رفتن ظريف بوده اند.گفته مي شود 
نماينده همدان و مالير عضو فراكسيون والئى مجلس در اظهار نظري 
عملكرد وزيــر امورخارجه را مورد نقد قرار داده و از اســتعفاي وي 
استقبال كرده اند. گفتني است فراكسيون والئى دربيانيه اى خواستار ابقاى 

ظريف شده بود.
2- اعضاى شورتى شهركبودراهنگ استعفاكرده اند. 

گفته مى شود 2 عضوديگرشوراى پنجم شهردراعتراض به ديگراعضاى 
اين شورا استعفاكرده اند كه بااين اقدام احتمال انحالل شوراى اين شهر 

افزايش يافته است.
گويا اين استعفا درپى انتخاب نشدن شهرداراين شهر بوده است. گفتنى 
است با رفتن شــهرداركبودراهنگ رهگشــاى ازعضويت شورا براى 

انتصاب درشهردارى خارج شده است . 
گفته مى شودوزارت كشورمدرك شهردارجديدرامرتبط ندانسته است.

3- برخى اســتانها تدارك ويــژه براى اســتقبال از ميهمانان نوروزى 
درنظرگرفته اند. گويا درحالى كه همدانيها  درانتظار افزايش مســافران 
نوروزى به دليل ســال 2018 رامى كشند استانهاى ديگر فعاليت هاى 

خودراافزايش داده اند.
گفته مى شود برنامه هاى استان براى بركزارى نوروز روتين وبدون اتفاق 

خاص پيش بينى شده است.
گفتنى اســت معاون رئيس جمهورى چندى پيش ازمردم براى سفربه 

همدان دعوت كرده بود.

مهدي ناصرنژاد»
 ارزشمندترين ســرمايه و اعتبار ملي و 
ميهني و همچنين مفهوم فرهنگي ملت بزرگ 
ايران، شهدا هستند و با گذشت 40 سال از 
انقالب اســالمي و خاتمه جنگ تحميلي، 
هنوز هم عقبه فرهنگ شــهادت و رد پاي 
كاروان عظيم و باشــكوه شهداي انقالب و 
دفاع مقدس در جامعه اســالمي ما جريان 

دارد.
هــر روز در ايــن خاك خونرنگ شــمع 
عاشق نواز شهدا روشــن است و قشرهاي 
مردم مســلمان كشــورمان پروانه وار گرد 
شــهداي خود مي چرخند و آرمان شهداي 
اين مرزوبوم را با خود ترنم مي كنند. يكي از 
باشكوه ترين يادواره هاي شهداي انقالب و 
دفاع مقدس كه در سال هاي اخير شاهد آن 
بوده ايم، همين پنجشنبه شب گذشته (نهم 
اســفندماه 1397) به نام «يادواره شــهداي 
بزرگ  حســينيه  در  انجيالس»  روســتاي 
«مكتب الرســول» همدان كه به حســينيه 

انجيالسي ها شناخته مي شود، برگزار شد.
انجيالس حدود 50 شــهيد و شهيده تقديم 
انقالب و دفاع مقدس كرده اســت و نام و 
حضــور 100 نفر جانبــاز و آزاده و ايثارگر 
چون نگين گرانســنگي در محافل مذهبي 
و انقالبــي مردمان دين باور و واليتمدار اين 

روســتاي كهن هميشه مي درخشد. در آيين 
باشــكوه يادواره شهداي انجيالس عالوه بر 
جمع كثيري از مسئوالن استاني و شهرستاني، 
چند شخصيت كشوري در كسوت نظامي، 
سياسي و مذهبي نيز شركت داشته اند و شب 
بــه يادماندني از خود بــر خاطره هاي مردم 
خونگرم و پرتــالش انجيالس و همچنين 
خيل مردم همدان كه ميهمــان اين يادواره 

بودند، باقي گذاشتند.
روستاي انجيالس در حدود 12 كيلومتري 
شــرق همدان با مردماني ترك زبان و 3 قوم 
متفــاوت، از قديمي ترين ســكونتگاه هاي 
بشري در خطه همدان است و وجود آثار و 
نشانه هاي بيشمار حكايت از قدمت، اصالت 
فرهنگي و تالش مردماني سختكوش براي 
آباداني و همزيستي اجتماعي در اين روستا 
دارد. اگرچه اين روستا هم اينك به ظاهر خالي 
از سكنه مي رسد، وليكن از معدود روستاها 
و بلكه منحصربه فردترين نقطه روستايي در 
كشورمان است كه برغم سكونت اهالي آن 
در همدان و شهرهاي ديگر كشورمان، هنوز 
زندگي در آن جاريســت و رفت وآمد مردم 
انجيالس كه جمعيتي حدود 30 هزار نفري 
را تشــكيل مي دهند، به موطن اصلي خود 
حتي در سخت ترين روزهاي زمستان براي 
سركشي به باغ و امالك تداوم دارد و تالش 

و برنامه براي آباداني و رونق روستا هميشه 
برقرار است.

مردم روســتاي انجيالس براي همشهريان 
قديمــي و همداني خود نيــز از ديرباز به 
عنوان هم محلي به شمار آمده و هرگز مهاجر 
محســوب نمي شوند. به نظر مي آيد يكي از 
داليل تمايل مردم انجيالس به شهرنشيني از 
گذشــته، همين جمعيت زياد و محدوديت 
زمين و منابع الزم براي توســعه و كســب 
درآمد الزم بوده اســت كه پاي مردم روستا 
را از حدود يك قــرن پيش به همدان باز 
كرده اســت، اما روستا نيز همچنان برقرار 
انجيالسي هاي  اســت.  پرجنب وجوش  و 
مقيم همــدان كه مردماني بســيار مذهبي 
و دوســتدار انقــالب و واليت شــناخته 
مي شــوند، مؤســس يكي از قديمي ترين 
هيأت هاي مذهبي بــه نام خود در همدان 
هســتند و از ديرباز با برگزاري آيين هاي 
مذهبي و دسته جات عزاداري ايام شهادت 
هيأت هاي  بــا  سيدالشــهدا(ع)  حضرت 
بنــام و شناســنامه دار محله هــاي قديمي 
همدان رقابت داشــته و همچنان دارند و 
علم عزاداري هيأت انجيالســي ها يكي از 
غني ترين و باارزش ترين علم هاي ساخت 
معروف ترين صنعتگران و عالمت ســازان 

(حاج صادق عالمت ساز) همدان است. 

مردم انجيالس به لحاظ عشق و ارادت قلبي 
خود به ائمه اطهار(ع) و شــور اشــتياق به 
انقالب و دفاع از ارزش هاي ديني شهره اند و 
سال 1340 شمسي بود كه با خيزش همگاني 
و حضــور درخشــان خود كل روســتاي 
انجيالس به مناســبت رحلت عالم بزرگوار 
حضرت آيت ا... بروجردي سياهپوش كردند 
و 3 روز بــه عزاداري پرداختند كه اين اقدام 
نه تنهــا نظر انقالبيــون و ارادتمندان به اهل 
بيت (ع) در سراســر كشور را به خود جلب 
كرد، بلكه مورد خشم و غضب ايادي رژيم 
گذشــته نيز قرار گرفته و حساسيت هايي را 

نسبت به خود برانگيخته است.
هميــن تــالش و ذوق بــه همزيســتي 
مشــاركت هاي اجتماعــي كــه موجــب 
موفقيت نسل هاي جديد مردم انجيالس در 
عرصه هاي سياسي، مديريتي، سرمايه گذاري 
و علوم مختلف از جمله طبابت در ســطح 
پزشكان متخصص در گوشه و كنار كشورمان 
مي باشــد. انجيالس به لحاظ واقع شدن در 
كوهپايه هاي پــرآب و پردارودرخت دامنه 
شمالي الوند در ناحيه شرق همدان، يكي از 
زيباترين و خوش آب وهواترين نقاط همدان 
اســت كه در فصل هاي مختلف دوستداران 
طبيعــت و عالقمندان بــه طبيعت گردي و 

كوهپيمايي را به خود جلب مي كند.

 معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
همــدان با بيان اينكه همــدان از ظرفيت 
هاى گردشگرى بسيارى برخوردار است، 
گفت: جذب ســرمايه گذار بــراى رونق 
مناطق گردشگرى همدان با قوت بيشترى 

پيگيرى شود.
محمود رضاعراقى با بيان اينكه شناسايى 
مناطق نمونه گردشــگرى نيازمند وجود 
يك مشاوره مادر در كنار سازمان ميراث 
فرهنگى است تا كارها راحت تر و دقيق 
تر انجام شود، گفت: اولويت بندى جذب 
سرمايه گذار در مناطق گردشگرى بايد با 

شاخص هاى معينى همراه باشد.
وى در كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان با تاكيد 
بر اينكه مشاوران طرح جامع گردشگرى 
بايد عالوه بر پاى كار بودن پاســخگوى 
بســيارى از مســائلى كه نياز به مشاوره 
تخصصى دارد، باشــند، گفت: در بخش 
گردشگرى بايد مشاوره مادر وجود داشته 

باشد.
بــه گزارش مهر، معــاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى همدان به تعيين منطقه 
گردشــگرى «قلندرســياه» در تويسركان 
اشــاره كرد و بابيان اينكه سرمايه گذارى 
در ايــن منطقــه از نظر حقوقى مشــكل 
ندارد، گفت: آنچه با خردجمعى در ذهن 
متخصصان گردشــگرى اســتان همدان 
شــكل مى گيرد زمينه اى براى توســعه 
اســتان است و بايد به برنامه تبديل شود.
عراقى با تاكيد بــر اينكه ميراث  فرهنگى 
بايد برنامه ها را با اولويت تعيين تكليف 
كند تا اثرگذارى آن در رونق گردشگرى 
اقدامات  كــرد:  عنوان  باشــد،  مشــهود 
شــاخص گردشــگرى نبايد در كارهاى 

روزمره گم شود.
وى بــا بيــان اينكه برنامه هاى بســيارى 
توســط ميراث فرهنگــى براى پيشــبرد 
ظرفيت گردشگرى استان همدان در حال 
انجام اســت، به وضعيت فرودگاه همدان 

اشــاره كرد و با بيان اينكه براى نشست 
و برخاســت هواپيما در همدان مشكلى 
وجود ندارد اما بايد براى ايجاد ظرفيت و 
جذب مسافر برنامه داشت، گفت: از 20

اســفندماه قطار همدان- تهران با سرعت 
130 كيلومتر راه اندازى مى شود.

 ثبــت جهانى تپــه هگمتانه در 
اولويت قرار گيرد

استاندارى همدان با  عمرانى  معاون امور 
تاكيــد بر اينكه ثبت جهانى تپه باســتانى 
هگمتانه در اولويت ميراث فرهنگى قرار 
گيرد، گفت: به ســامان رسيدن اين طرح، 
گردشــگرى همدان را 20 سال جلو مى 

برد.
عراقى اظهار داشت: 35 طرح گردشگرى 
مهم و تاثيرگذار در اســتان همدان وجود 
دارد كه ظرف سه سال آينده بايد تكميل 
و به اتمام برســد كه تپه هگمتانه در اين 

بين مهمترين طرح به شمار مى رود. 
وى با اشــاره به تعدد طــرح ها و مناطق 

گردشگرى در همدان گفت: جاى مشاور 
مادر در اســتان خالى است و بايد نسبت 

به حل اين موضوع اقدام كرد. 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى همدان نيز در اين جلسه 
گفــت: چهــار اثر تپــه هگمتانــه، غار 
عليصدر، ارگ نوشيجان و منطقه ارزانفود 
نامزد ثبت جهانى هستند كه اين موضوع 

در حال پيگيرى است. 
على مالمير اضافه كرد: تپه قلندر سياه در 
تويسركان نيز به عنوان منطقه گردشگرى 
به تصويب رســيده و طرح مطالعاتى آن 
در حال انجام است. وى نزديكى به شهر 
تويســركان، ســهولت ايجاد زيرساخت 
هاى الزم، نداشتن معارض و همجوارى 
با روسناى امامزاده زيد را از ويژگى هاى 
تپه قلندرسياه ذكر كرد و افزود: اين منطقه 
37 هكتار مساحت دارد و مى تواند يكى 
از ظرفيت هاى خوب گردشگرى كشور 

شود. 

 يك هــزار راننده همدانــي در 11 ماهه 
ســالجارى به علت نصب عالئم تلبيغى بر 
روى خودرو اعمال قانون شــدند كه نسبت 
به ســال گذشته اين آمار 40 درصد افزايش 

داشته است.
رئيس عمليات پليــس راهنمايى و رانندگى 
همدان گفت: طبق قانون نصب هر نوع عاليم 
و پالك هاى متفرقه و همچنين الصاق، نصب 
يا نقش هر نوع آگهى نوشته، عكس و نوشتن 
عبارات و ترسيم نقوش روى شيشه ها يا بدنه 
درونى يا بيرونى وسايل نقليه به منظور تجارت، 

تبليغ، نمايش و مانند آن ممنوع است.
سيد جواد حسينى در گفت و گو با ايرنا بيان 
كرد: علت ممنوعيت تبليغ و بغل نويسى بر 
روى خودرو، حواس پرتى ديگر رانندگان و 

احتمال بروز حوادث رانندگى است.
رئيس عمليــات پليس راهنمايى و رانندگى 
همــدان افزود: با اين وجود شــركت ها و 
سازمان هايى كه متقاضى تبليغ محل فعاليت 
شــان هســتند بايد براى دريافت مجوز به 

پليس راهور مراجعه كنند.
حســينى ادامه داد: كارشناسان پليس راهور 
بر اســاس ضوابطى از جمله در نظر گرفتن 
ابعــاد، نحوه نصب و نوع خــودرو، مجوز 

الصاق تبليغ و لوگو بر روى وسيله نقليه را 
صادر مى كنند.

وى گفت: هدف از صدور مجوز جلوگيرى 
از نصب نقش هاى متفرقه در ابعاد مختلف 
و مشخص شدن خودروى شركت ها است.

رئيس عمليــات پليس راهنمايى و رانندگى 

همدان افزود: هر يك از رانندگانى كه بدون 
دريافت مجوز از پليس راهور اقدام به نصب 
لوگو و تبليغات بر روى خودرو كرده بودند 

طبق قانون 300 هزار ريال جريمه شدند.
حسينى اضافه كرد: بيشــترين ميزان اعمال 
قانون متعلق به كســب و كارهاى و آژانس 

هاى اينترنتى اســت كــه اقدام بــه تيليغ 
نامتعارف بر روى وسيله نقليه كرده بودند. 

وى اظهار داشت: نصب برچسب و تصاوير 
بر روى شيشه خودرو ممنوع است چرا كه 
فضاى ديد راننده و و سرنشــين را محدود 

مى كند.

هزارخودرو همدانى بخاطر 
تبليغ روى خودرو جريمه شدند

معاون استاندار همدان:

جذب سرمايه گذار براى رونق گردشگرى پيگيرى شود

يادواره شهداي انجيالس روح فرهنگ شهادت در جان ها را برانگيخت
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امنيت و سالمت غذايى در گرو بى خطر سازى زباله هاى 
عفونى

 مالير- خبرنگار همدان پيام: سالمت و امنيت غذايى يكى از مواردى است كه هميشه 
مورد توجه دولت ها بوده است . اما تخليه زباله هاى عفونى و غير عفونى در حاشيه شهر 

و در كنار رودخانه ها اين موضوع را با چالش مواجه كرده است.
معاون سياســى و امنيتى فرماندار با بيان اين مطلب  در كارگروه سالمت و امنيت غذايى 
شهرســتان اظهار داشت: حدود دوسال پيش نخستين گزارش از تخليه زباله هاى عفونى 
در زير پل حرم آباد به دست ما رسيد و در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد كه 

اين زباله ها مربوط به بيمارستان امام حسين بوده است.
ســعيد كتابى در ادامه گفت :طبق اخطاريه هايى كه براى اين بيمارستان فرستاديم متوجه 
شديم كه دستگاه بى خطر سازى در اين بيمارستان خراب است و عالوه بر خرابى دستگاه 

اين دستگاه ظرفيت امحا و بى خطر سازى اين زباله ها را ندارد.
وى در ادامه افزود : به دليل ظرفيت كم دســتگاه بيمارستان گاهى اوقات اين بيمارستان 
زباله ها را با زباله هاى عادى مخلوط مى كرد و به بيرون بيمارستان فرستاده است و گاهى 

اوقات هم مبادرت به سوزاندن اين زباله مى كرده است .
كتابى درادامه عنوان كرد: ســوزاندن و تخليه زباله هاى عفونى مى تواند خطرات زيست 
محيطى بســيارى را به همراه داشته باشد و با آلوده كردن محيط مى تواند امنيت غذايى 

شهروندان را هم به خطر اندازد. حتى سوزاندن و تخليه زباله هاى عادى هم توجيه پذير 
نيست چرا كه آلودگى محيط زيست را به همراه دارد.

سعيد كتابى در ادامه افزود:با توجه اهميت سالمت جامعه و مشكالتى را كه اين پسماندها 
مى توانند در جامعه ايجاد كنند از همه دستگاههايى كه با اين موضوع در ارتباط هستند 
خواســت با تمام توان به اين زمينه ورود پيدا كنند و تفكيك زباله در مبدا انجام دهند تا 

حجم زباله هاى عفونى كم تر شود . 
در پايان مقرر شــد كه اگر امكانات شهرســتان در اين زمينه كافى نبود بيمارستان ها با 
شركت هاى خصوصى كه داراى ماشين هاى امحا زباله و امكانات پيشرفته هستند وارد 

قرارداد شوند تا اين مشكل حل شود.

خبـر

نخستين اجراى صحنه اى
 موسيقى سنتى در رزن برگزارشد

 رئيس اداره فرهنگ وارشاداسالمى شهرستان رزن گفت: به مناسبت 
ميالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) گروه موسيقى سنتى آواى 
شهرستان رزن به خوانندگى و سرپرستى مسعود ميرزاحيدرازهنرمندان 

آوازموسيقى سنتى برگزار شد.
على سيف يار در ادامه افزود: اين گروه در روزهاى 7و8اسفند درسالن 
انديشــه به اجراى قطعاتى از موسيقى سنتى پرداختند كه بسيارمورد 

استقبال مردم و عالقمندان قرارگرفت.
وى  افزود: موسيقى مى تواند به اندازه يك سالم قدرتمند وپيشرفته به 
انسان احساس امنيت و آسايش دهد موسيقى از اركان اصلى و جدايى 
ناپذيردرلحظه آدميان است وهم چون هوايى است كه تنفس مى كنيم 
موسيقى ذات الهى دارد وبه شرط سالمت انسان راآسمانى ،مى كند

شــايان ذكراســت مســعود ميرزاحيدرمتولد1337كــه از كودكــى 
عآلقــه وافرى به موســيقى اصيل ايرانى داشــت ازهمــان زمان به 
تقليدآوازهاوقطعات موســيقى ازروى آثار بزرگان اين رشته پرداخت 
وازســال1367 در مكتب زنده ياد ملك حضــور يافته و با مقدمات 

آثاردراين مكتب آشنا شد.

نخستين عمل جراحى مغز و اعصاب در 
بيمارستان شهيدآيت ا... قدوسى نهاوند

 صبح روز سه شنبه 7 اسفندماه 97 نخستين جراحى ديسك كمرى 
در بيمارستان شهيدآيت ا... قدوسى نهاوند به موفقيت انجام شد.

مدير شبكه بهداشــت ودرمان شهرستان نهاوندگفت: اين موفقيت با 
مساعدت هاى رياست دانشــگاه ؛ معاونين توسعه و درمان دانشگاه 
و پيگيريهاى مديريت بيمارســتان قدوسى ومسئولين شهرستان كه با 
تهيه تجهيزات و ســت هاى جراحى مغزو اعصاب با هزينه اى بالغ بر 
حدودشــش ميليارد ريال بوده است.مومنعلى دارابى افزود؛ اين عمل 
جراحى  به مدت دو ســاعت و توســط دكتر جعفرى جراح مغز و 

اعصاب و تيم اتاق عمل بيمارستان آيت ا... قدوسى انجام شد.

حنجره زخمى زاگرس در نهاوند مى خواند
 مسئول امور هنرى و سينمايى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نهاوند 
گفت : كنسرت ايرج رحمانپور با اجراى قطعه هايى از آثار ماندگارش 
در تاالر انديشــه مجتمع فرهنگى و هنرى امــام خمينى (ره) برگزار 

مى شود.
اميــر بحيرايى افــزود : رحمانپور كه در ميان مردماِن غرب كشــور 
به "هنجره زخمى زاگرس" مشــهور اســت، در كنســرت پيش رو 
مجموعه اى از آثار ماندگارش را براى مخاطبانش اجرا خواهد كرد. 
اين اجرا توســط گروه هنرى راهو و به مديريت و سرپرستى آقاى 
على احســانى مدير آموزشگاه آزاد موسيقى شباهنگ نهاوند خواهد 

بود .
بحيرايى خاطر نشــان كرد : رحمانپور به خاطر ُفرم خاِص آوازهايش 
و تكيه بر نغمه هاى قديمِى موسيقى لرستان و همچنين جنس صداى 
خاص و پُر حجمش، در ميان مردماِن زاگرس نشين محبوبيت بسيارى 
دارد. اين خواننده و پژوهشــگر عالوه بر خوانندگى، ملودى پردازى 
قدرتمند اســت و بســيارى از شــعرهايى كه مى خواند را خودش 
مى ســرايد و در كنسرت پيش رو مجموعه اى از آثار ماندگارش را به 

همراه چند اثر تازه اجرا مى كند.
وى گفت : مهدى مرتضايى نوازنده ســنتور، ســعيد صالحى نوازنده 
تار، احمد رنجبر نوازنده عود، بابك پيمانى نوازنده سازهاى كوبه اى، 
شــاهرخ پيمانى نوازنده سرنا، مرتضى مير نوازنده دف، حسين قنبرى 
نوازنــده كيبورد و امير نوروزى نوازنده كمانچه اعضاى گروه راهو را 

تشكيل مى دهند.
بحيرايــى افــزود : ايــن اجــراى صحنــه اى بــه مناســبت والدت امــام 
ــه ، 16 و 17 ــنبه و جمع ــج ش ــاى پن ــر (ع) در روزه ــد باق محم
اســفند مــاه در محــل تــاالر انديشــه مجتمــع فرهنگــى و هنــرى امام 
خمينــى (ره) واقــع در بلــوار شــهيد بهشــتى روبــروى خانــه معلــم 
برگــزار خواهــد شــد و عالقمنــدان مــى تواننــد بــراى تهيــه بليــط و 
رزو ســالن بــه آموزشــگاه آزاد موســيقى شــباهنگ واقــع در خيابــان 
ــاد  ــگ و ارش ــكن و اداره فرهن ــك مس ــب بان ــمالى جن آزادگان ش

اســالمى مراجعــه نماينــد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در نوبت دوم 
شركت تعــاوني نــانوايــان همــدان 

هيأت مديره شركت تعاوني 

بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاوني، جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مذكور رأس 
ساعت 10:00 صبح روز  شنبه مورخ 1397/12/25 در محل دفتر اتحاديه نانوايان همدان واقع در خيابان شهدا كوچه سرچشمه 

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

هيأت مديره تعاوني كتباً معرفي نمايند.

تاريخ انتشار: 97/12/11

پ

آگهي مزايده مرحله دوم (نوبت دوم) و مرحله سوم (نوبت دوم) 
فروش 16 قطعه زمين تجاري و مسكوني شهرداري صالح آباد

روابط عمومي شهرداري صالح آباد

جمع كل قيمت كاربريقيمت واحد (ريال)متراژشماره قطعهرديف
كارشناسي (ريال)

مبلغ سپرده در آدرس
مزايده (ريال)

12/750/000اراضي مسكن مهر255/000/000مسكوني1691701/500/000
12/750/000اراضي مسكن مهر255/000/000مسكوني2701701/500/000
12/750/000اراضي مسكن مهر255/000/000مسكوني3711701/500/000
12/750/000اراضي مسكن مهر255/000/000مسكوني4721701/500/000
12/750/000اراضي مسكن مهر255/000/000مسكوني5731701/500/000
اراضي منطقه 338/100/000تجاري6721612/100/000

مشاغل صنعتي
16/905/000

اراضي منطقه 371/700/000تجاري7731772/100/000
مشاغل صنعتي

18/585/000

اراضي منطقه 1/193/700/000تجاري8835192/300/000
مشاغل صنعتي

59/685/000

اراضي منطقه 780/000/000تجاري9843252/400/000
مشاغل صنعتي

39/000/000

اراضي منطقه 899/300/000تجاري10873912/300/000
مشاغل صنعتي

44/965/000

اراضي منطقه 180/000/000تجاري1170454/000/000
مشاغل صنعتي

9/000/000

اراضي منطقه 200/000/000تجاري1254504/000/000
مشاغل صنعتي

10/000/000

اراضي منطقه 172/520/000تجاري137143/134/000/000
مشاغل صنعتي

8/626/000

اراضي منطقه 200/000/000تجاري1462504/000/000
مشاغل صنعتي

10/000/000

اراضي منطقه 200/000/000تجاري1563504/000/000
مشاغل صنعتي

10/000/000

اراضي انتهاي 200/000/000مسكوني1662004/000/000
خيابان رسالت

10/000/000

شهرداري صالح آباد به استناد ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها با مجوز شماره 403/ش مورخه 97/10/25 و 79/ش مورخه 97/02/25 شوراي 
محترم اسالمي شهر در نظر دارد تعداد 16 قطعه زمين تجاري و مسكوني خود را از طريق مزايده كتبي با شرايط ذيل به فروش برساند.

1- متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از زمين ها به شهرداري صالح آباد مراجعه نمايند.
2- متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده براي هر قطعه زمين مطابق جدول ذيل به عنوان سپرده شركت در مزايده از تاريخ انتشار تا پايان وقت 
اداري روز پنجشنبه مورخه 97/12/16 به حساب 0104567590006 به نام سپرده شهرداري نزد بانك ملي صالح آباد واريز و فيش واريزي آن را به همراه 

درخواست كتبي با ذكر مشخصات كامل خود به دفتر شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
3- كميسيون معامالت شهرداري در روز شنبه مورخه 97/12/18 رأس ساعت 11 در محل شهرداري تشكيل مي گردد.

4- حضور متقاضيان يا نماينده تام االختيار ايشان در جلسه اختياري مي باشد.
5- شهرداري رد رد يا قبول پيشنهادات مختتار مي باشد.

6- هزينه كارشناسي زمين و هزينه آگهي به عهده خريدار مي باشد.
7- برنده مزايده مي بايست ظرف يك هفته نسبت به واريز كل مبلغ به حساب شهرداري اقدام نمايد در غير اين صورت و امتناع از انجام معامله سپرده 

وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.
8- سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد مي گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

9- به تقاضاهايي كه بدون واريز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

1- گزارش كتبي هيأت مديره و بازرسان در مورد عملكرد سال 96
2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 96

3- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره 
4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 

5- تصويب بودجه و تعيين خط مشي شركت تعاوني در سال 1397
6- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاي شركت تعاوني 

7- طرح و تصويب انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي 
شركت تعاوني

دستورات 
جلسه:

 سال گذشــته 6 نوروزگاه در مكان هاى 
تاريخى و گردشگرى نهاوند با استقبال قابل 
توجهى برگزار شد و برهمين اساس امسال 
هم 8 نوروزگاه در نهاوند بر اساس تقويم و 

زمانبندى برگزار خواهد شد.
 معرفى ظرفيت ها و پتانسيل هاى

 مســئول ميــراث فرهنگى صنايع دســتى 
وگردشــگرى شهرستان با اشــاره به اينكه، 
تاكيــد اســتاندار همدان بر حفــظ رويكرد 
همــدان 2018 در برنامه هاى گردشــگرى 
شهرســتان ها، گفت: در ايام عادى سال هر 
منطقه گردشگرى يك فرصت براى به نمايش 
گذاشــتن توانمندى هاى گردشگرى خود را 
دارد اما شهرســتان نهاوند با توجه برگزارى 
همايش ملى گردشــگرى و همچنين بحث 
همدان 2018 تاكنون فرصت هاى مناســبى 
براى معرفى داشته اســت و نوروز فرصتى 

مجدد براى معرفى شهرستان نهاوند است.
در سال گذشــته در بحث اجراى نوروزگاه 
ها با حمايت هاى صورت از طرف اصحاب 
رسانه، بخشداران، شوراى اسالمى روستاها 
و دهيــاران گامى مؤثر در راســتاى معرفى 

ظرفيت هاى گردشگرى برداشته شده است.
محسن جانجان گفت: در زمينه تهيه بروشور 
و نقشه هاى گردشگرى براى گردشگران نيز 
اقدامات الزم انجام شــده و در حال حاضر با 

مشخصات الزم براى توزيع آماده هستند.

وى افــزود: در اين نقشــه اماكن تفريحى، 
گردشگرى، موزه ها و اماكن خدماتى و رفاهى 
مشخص شده تا گردشگران به راحتى بتوانند از 
خدمات ارائه شده در شهرستان بهره مند شوند.

جانجان با اشــاره به اينكــه نهاوند با برپايى 
8 نوروزگاه آماده اســتقبال از گردشــگران 
نوروزى مى شــود، گفت: اين برنامه از سوم 
تا 12 فروردين ماه در اماكن گردشگرى چون 
ســراب هاى گيان، گاماســياب، فارسبان و 
كنگاور كهنه و همچنين تپه تاريخى بابا قاسم، 
بام تفريحى نهاوند، روستاى ملوسان و گنبد 

كبود برگزار مى شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه ايــن برنامه در قالب 
برپايى نمايشگاه صنايع دستى، شاهنامه خوانى، 
اجراى نمايش و بازى هاى بومى محلى، طبخ 
آش هاى محلى شهرستان و غيره اجرا خواهد 
شــد، گفت: برنامه استقبال از نوروز نيز روز 
اول فرورديــن ســاعت 11 صبح با حضور 
مســئوالن، مردم و هنرمنــدان و نوازندگان 

محلى در شهرستان برگزار مى شود.
رئيــس ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى نهاوند ادامه داد: 13 چشــمه 

ســراب طبيعى بكر و كم نظيــر و همچنين 
وجود 264 اثر تاريخى ملموس و غيرملموس 
در شهرســتان آماده اســتقبال از گردشگران 

نوروزى است.
وى با اشاره به اينكه نهاوند در سال هاى اخير 
مورد توجه مسئولين ارشــد كشور و استان 
قرارگرفته است، تأكيد كرد: در تالش هستيم 
با همكارى اعضاى ســتاد تسهيالت سفر و 
همچنين اصحاب رسانه شهرستان در راستاى 
معرفى ظرفيت هاى نهاوند بيش ازپيش قدمى 

مثبت برداريم.

  8 نوروزگاه 
براى ميهمانان و مسافران نهاوند
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فضاي مجازي

ايران و جهانايران و جهان
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ايران و جهان

رهبر معظم انقالب:
پيام جاودانه شهيدان برحذر داشتن 

جامعه از ترس و اندوه است

 تالش و هدف دشمنان ايران از جنگ نرم، اندوهگين و نااميد 
كردن ملت ايران و ترساندن آن از ورود در ميدان است.

رهبر معظم انقالب اســالمى خاطرنشــان كردند: در دوران دفاع 
مقدس، ياد كردن توأم با احترام و افتخار از شــهيدان و رزمندگان 
موجب شــد ميل به حضور در ميدان دفاع از كشور گسترش يابد 
و امروز نيز هدف دشمنان از ضديت با احياء ياد شهيدان، مسدود 
كردن جاده پرافتخار شــهادت و جلوگيرى از تشويق آحاد جامعه 

به حركت مجاهدانه است.
بــه گزارش ايرنا ، حضرت آيت ا... خامنه اى افزودند: تعظيم نام و 

ياد شهيدان حركت مجاهدانه را در كشور تقويت مى كند.
ايشــان گفتند: ملتى كه از اين ســرمايه برخوردار باشد، پيروز و 
مقتدر اســت و هرگز ذليل نخواهد شــد، و احياى نام شــهيدان، 

سازنده چنين سرمايه و جوانانى است.
رهبر معظم انقالب اســالمى خاطرنشــان كردند: تالش و هدف 
دشمنان ايران از جنگ نرم، اندوهگين و نااميد كردن ملت ايران و 
ترســاندن آن از ورود در ميدان است اما در مقابل، پيام و بشارت 
شهيدان براى ما اين است كه اگر بر خالف خواست دشمنان وارد 
ميدان مبارزه شــويد، خداى متعال همچــون دوران دفاع مقدس، 

ترس و اندوه را دور خواهد كرد.

دولت مى خواهد كل مشكالت اقتصادى را 
به FATF گره بزند

 دولت در تالش اســت كه اگر لوايح FATF تصويب نشود، 
عدم رفع مشكالت اقتصادى را به اين موضوع گره بزنند تا نوعى 

مطالبه كاذب بين مردم ايجاد كنند.
عضو شــوراى مركزى جمعيت رهپويان گفــت: در اين موضوع 
دولتمــردان بايد از تجربيات گذشــته درس بگيرند. تجربه ما در 
برجام اين بود كه پس از چند ســال مذاكره و اتالف وقت شاهد 
عدم اجراى تعهدات از سوى آمريكا و خروج او از توافق بوديم.

به گــزارش مهر، زهــره الهيان افزود:امروز شــاهد هســتيم كه 
كشــورهاى اروپايى به تعهدات خود به درســتى عمل نمى كنند، 
قاعدتا با توجه بــه اين تجربيات دفاع از FATF موضوعى مبهم 
و غير قابل درك اســت. در شــرايطى كه دولت خود نيز مى داند 
 FATF كه هيــچ ضمانتى براى بهبود اوضاع با پذيرش شــروط
نيست حال اين سوال مطرح مى شود زمانى كه ضمانتى براى رفع 
تحريم ها وجود ندارد، اصرار بر تصويب چه منفعتى براى كشــور 
خواهد داشت. تجربه نشان داده كه آمريكا در هر شرايطى به دنبال 
بهانه است. اگر در برجام، هسته اى را بهانه مى كرد در شرايط فعلى 

نيز بهانه اى ديگر دارد.
وى گفت: امروز در ســير بررســى اين لوايــح بحث هاى مهمى 
در مجمع تشــخيص مورد بحث قرار مى گيرد كه شــخص رئيس 
جمهور بايد در جلســات حاضر شوند و نسبت به ايراداتى كه از 
FATF گرفته مى شــود، نقدهاى كارشناســانه را پاسخ دهد ولى 
عــدم حضور روحانى با توجه بــه اهميت موضوع FATF كه با 
موضوع امنيت و منافع ملى در هم تنيده است، قابل توجيه نيست.

اصالح آيين نامه مجلس براى پرداختن 
به مسائل مهم در خالل بررسى بودجه

 بايد ماده اى در آيين نامه داخلى مجلس اضافه شود تا قوه مقننه 
در حين رســيدگى به اليحه بودجه ساليانه با تشخيص دوم سوم 
نمايندگان اجازه داشته باشد به مسائل مهم كشور از جمله مسائل 
اقتصادى كه در خالل رســيدگى مجلس به اليحه بودجه ســاالنه 

براى كشور به وجود آمده، بپردازند.
عضو كميسيون فرهنگى مجلس گفت: ابزار كار مجلس براى اينكه 
بتوانــد منويات و ايده هايش را عملياتى كند، قانون گذارى اســت 
حتى اگر آيين نامه هم اصالح شــود تا نمايندگان مجال پيدا كنند 
در البه الى رســيدگى به اليحه بودجه ساالنه به مسائل و مباحث 
عارض شــده بر كشــور در حوزه هاى مختلف بپردازد باز بايد از 

طريق مكانيزم و ساز و كار قانونى انجام شود.
بــه گــزارش ايســنا، جمشــيد جعفرپــور افــزود: نبايــد فرامــوش 
ــى توســط  ــتگاههاى اجراي ــرد دس ــر عملك ــارت ب ــه نظ ــرد ك ك
ــى  ــن عملكــرد دســتگاه هاى اجراي دســتگاه هاى ناظــر و همچني
در انجــام درســت بــه موقــع وظايــف قانونــى قطــع بــه يقيــن بــر 

نوشــتن قوانيــن جديــد اولويــت دارد
ــى  ــه داخل ــر آيين نام ــى اگ ــرد حت ــن رويك ــا اي ــه داد: ب وى ادام
مجلــس هــم اصــالح شــود و مجالــى بــراى پرداختــن قــوه مقننــه 
بــه مســائل روز كشــور حاصــل شــود بــاز دســتگاه هاى اجرايــى و 
ناظــر بايــد بــه وظايــف خــود بــه درســتى عمــل كننــد تــا وضعيت 
اقتصــاد كشــور از تالطم هــاى چنــد مــاه اخيــر خــالص شــود. بــار 
ــا قانونگــذارى نمى تــوان ايــن  ديگــر تاكيــد مى كنــم كــه صرفــاً ب

دســت از مســائل كشــور را مديريــت كــرد.

بودجه در دوراهى اتالف يا عدالت
 بودجه ســاليانه نماد توافق جمعى براى بازتوزيع منابع ملى است. 
منبع اصلى بودجه ســرمايه هاى ملى است و دولت بايد كارگزار مردم 
در تصميم گيرى درباره شــيوه هزينه  كردن منابع و ســرمايه هاى ملى 
باشد. هدف اين نوشته، جلب توجه مردم به اتفاق نامباركى است كه 

سال هاست در بازتوزيع اين سرمايه هاى عمومى رخ مى دهد. 
اول، بودجه عمومى ســال 1398 كشور بنا بر اخبارى كه منتشر شده، 
حدود 440 هزار ميليارد تومان است و سهم هر ايرانى (در جمعيت 82 
ميليون نفرى) بيش از پنج ميليون (5366000 تومان) تومان مى شود. 

دوم، دولت رقمى معادل 900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشكار 
در بودجــه مى پردازد و اين معادل يــازده ميليون تومان (10975000 
تومان) به ازاى هر ايرانى، يعنى دو برابر سهم از بودجه عمومى است. 
ســوم، مبالغ يارانه آشــكار در بودجه مى آيند و بــراى مثال وام هاى 
حمايتى اشتغال و مخارج به عنوان بيمه درمانى و حمايتى و ... از آن 
جمله اند كه البته ماجراى رسيدن شان به گروه هاى هدف واقعى، قصه 
مفصل ديگرى اســت. مبالغ يارانه پنهان اما در بودجه ذكر نمى شود. 
مبالغى هم هســت كه يارانه  اى فرابودجه اى و به دليل تعهدات گاه به 

گاه دولت به اين و آن است. 
چهارم، اين حجم يارانه با توجه به نظام ناكارآمد اقتصادى و اجرايى، 
عادالنه توزيع نمى شود. سهم خانوارهاى ثروتمند از يارانه پنهان بنزين 
بيش از 10 برابر بهره مندى خانوار فقير از آن اســت. اين نابرابرى در 
بهره مندى از مبالغ يارانه ها در بقيه بخش ها نيز كم وبيش وجود دارد. 

پنجم، در مقام مقايسه، 120 هزار ميليارد تومان ماليات پيش بينى شده 
كــه در برابر حتى يارانه بنزين  كه 145 هزار ميليارد تومان اســت، يا 
مجموع يارانه هاى پنهان  كه 670 هزار ميليارد تومان اســت، قطره اى 
بيش نيست. يعنى خانوارهاى ثروتمند، به طور ميانگين، بيش از مالياتى 

كه مى دهند از تخفيف حتى بنزين بهره مند مى شوند. 
مردم بهتر اســت بدانند اين يارانه ها (كه از آن ها تا به امروز توســعه 
درخورى حاصل نشده، بلكه حيف و ميل منابع طبيعى است) صرف 
توســعه كشور نمى شود و به حساب مردم عادى و فرودست موجب 
بهره مندى بيشتر طبقات ثروتمند مى شود و حتى كشورهاى همسايه از 

طريق قاچاق از آن منتفع شده اند.
ملت هم چنين بايد استحضار داشته باشند كه اصالح نظام يارانه اى به 
نفع فقرا و كليت توســعه، فقط با اصالح يا واقعى سازى قيمت ها رخ 
نمى دهد، بلكه سياســت هاى مكملى الزم است. مطالبه براى تركيب 
سياســت هاى مكمل، سياســت هاى حمايتى از فقرا، بخش توليد و 
بخش هاى آســيب پذير، و هم زمان اصالح ايــن گونه اتالف منابع را 
بايد آغاز كرد. مردم هم چنين بايد بدانند كه بخشــى از تورمى كه به 
مدت چند دهه تحمل كرده اند و ممكن اســت بيشتر نيز بشود، ناشى 
از كســر بودجه دولت است كه با ادامه اين نوع بودجه بندى، بدتر نيز 

خواهد شد.
مردم شــريف ايران بهتر از بدنه ادارى و سياسى مى دانند دارايى هاى 
خود را چطــور خرج كنند. بخش مهمى از جامعــه ايران، باالخص 
گروه هاى نابرخوردار و غيرثروتمند بايد بپرسند سهم ما از اين شيوه 
توزيع يارانه هاى پنهان و آشــكار چيست؟ يارانه پنهان فعلى براى هر 
خانواده ســه نفره معادل 33 ميليون تومان در سال يا معادل حدود 3

ميليون تومان در ماه است.
 آيا خانواده هــاى فقير معادل 3 ميليون تومان در ماه از محل شــيوه 
فعلى توزيع يارانه هاى پنهان و آشــكار، رفاه به دست مى آورند؟ اگر 
سهم شــما از نظام يارانه هاى پنهان و آشكار موجود به اندازه رفاهى 
معادل 3 ميليون تومان براى هر نفر در ماه نيســت، يعنى بايد در اين 
نظام بودجه ريزى و توزيع يارانه هاى پنهان بازنگرى شود. مسأله فعلى 
رســيدن به عزم سياســى و اجتماعى براى بازنگرى در نظام توزيع 
يارانه هاست، و شيوه انجام اصالحات و بازنگرى موضوع پسى است 

كه بايد به موقع درباره اش بحث كرد. 
نكته آخر اين كه ما مردم ايران هنوز به اندازه كافى درباره رابطه بين اين 
شيوه تنظيم بودجه و بروز فساد، تورم، و نابرابرى نمى دانيم. برنامه ريزان 
بايد بيشتر درباره تأثير اين گونه بودجه نويسى توضيح بدهند. يادمان 
باشد بين سوختن كودكان مان در مدارس غيراستاندارد، كيفيت پايين 
خدمات عمومى، فقر غذايى برخى خانوارها  كه تعدادشان كم نيست 
بيكار شدن كارگران، و بسيارى مسائل ديگر و اين شيوه بودجه  تنظيم 
كردن رابطه زيادى هست. بودجه بايد شفاف سازى شود. شيوه اى كه 
در گذشــته بودجه ريزى شده در مسير اتالف بوده است بيش از آن كه 

به عدالت نزديك باشد. 
* محمد فاضلى:عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى
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بحران آفرينى آمريكا در منطقه و سوريه با 
شكست مواجه شده است

 بحران آفرينى آمريكا در منطقه به ويژه در ســوريه با شكست مواجه شده 
است و  همكارى جمهورى اسالمى ايران و روسيه به كاهش بحران هاى موجود 

منجر شده است.
به گزارش مهر ، رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى افزود: سطح ارتباطات دو كشور در عرصه هاى مختلف نشان از اهميت 
همكارى بين دو كشور است و همكارى هاى ايران و روسيه در ابعاد دوجانبه، 

منطقه اى و بين المللى خود شاهدى بر روند مثبت همكارى ها است.
حشــمت ا... فالحت پيشه گفت: مناسبات سه جانبه در سطح كميسيون امنيت 
ملى، منجر به نزديك شــدن ديدگاه هاى ســه كشــور و نقش آفرينى آنها در 

تحوالت منطقه اى شده است.

روسيه و چين دنبال بهانه  هستند 
تا با ما رابطه بانكى نداشته باشند

 بانك هــاى اروپايى تحت فشــار آمريكا قرار دارند و بــه ما وام نمى دهند 
بنابراين گرفتن وام از روسيه خوب است.

نماينده مردم ايالم در مجلس شــوراى اســالمى تاكيد كرد: كشورهاى ديگر 
صندوق بين المللى پول و بانك جهانى با توجه به فشارهاى آمريكا چندين سال 

است به ما وام نمى دهند و روابط بانكى ندارند.
به گزارش ايلنا، جالل ميرزايى گفــت: بانك هاى اروپايى هم نمى آيند در اين 

شرايط اگر ما بتوانيم از روسيه و چين وام بگيريم بسيار عالى است.
 وى تأكيد كرد: يك عده مخالف گرفتن و يا استقراض وام هستند اين ها در يك 
عالم ديگر سير مى كنند.ميرزايى افزود: اين مجوز به دولت داده شده كه با توجه 

به شرايط از روسيه وام بگيرد .

ظريف در فراكسيون مستقلين واليى
 ظريف پس از بازگشت به وزارت خارجه، نخستين حضورش در مجلس، 

به عنوان ميهمان فراكسيون مستقلين واليى است.
نايب رئيس فراكسيون مســتقلين واليى مجلس گفت: اگر فردا جلسه مجلس 
شوراى اسالمى برگزار شــود، آقاى ظريف ميهمان فراكسيون مستقلين واليى 
خواهد بود.به گزارش خانه ملت، غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى افزود: اين به 
صحنه بازگرداندن، برخالف روش دلواپسان است؛ زيرا دلواپسان گفتند ظريف 

به صحنه بازگردد اما هدف ديگرى دارند.
وى گفت: اكنون با توجه به شرايط بين المللى و داخلى، نياز به حضور ظريف 
در وزارت خارجه بيش از پيش احساس مى شود.جعفرزاده ايمن آبادى گفت: 
اكنون كاهش تنش هاى بين المللى و منطقه اى يك مطالبه عمومى ملت اســت، 

همچنين  هيچ كس مانند ظريف نمى تواند اين كار را انجام دهد.

 جمهــورى اســالمى ايران بــه لحاظ 
خودباورى، استقالل، ايستادگى، علم و دانش 
و تكيه بر توان داخلى آينده روشــنى را در 

عرصه بين المللى دارد.
وزير امــور خارجــه در چهارمين همايش 
بررسى شيوه هاى دستيابى به مرجعيت علمى 
كه در دانشــگاه علوم پزشكى تهران برگزار 
شــد گفت: در اين خصوص نبايد مردم را 
كه حضــرت امام (ره) مى فرمود ولى نعمت 
ما هستند ناديده بگيريم زيرا بدون اين مردم 
هيچ نيســتيم و اگر اين مهم را بپذيريم هيچ 

مشكلى در مقابل ما وجود نخواهد داشت.
بــه گزارش ايرنا، محمد جواد ظريف افزود: 
آمريــكا از ابتدا تاكنون به دنبال ضربه زدن و 
براندازى نظام بوده اســت و در اين ارتباط 
تالش هــاى زيــادى نيز حتى بــا برگزارى 
نشســت هاى مختلف عليه كشور ما همانند 
اجالس ورشو به انجام رسانده اما با شكست 
مواجه شده است زيرا دنيا ديگر غرب محور 

نيست.
  دنيا وارد مرحله پساغربى شده است

وى خاطر نشــان كرد: امروزه ديگر شرايط 
همانند گذشــته نيســت كــه دو قدرت در 
عرصه  تحوالت جهانى و بين المللى تعيين 
كننده باشــد زيرا اين دوران تمام شده است 
و دنيا وارد عرصه جديدى شــده است كه 
اين مرحله به عنوان مرحله پساغربى شناخته 
مى شود.وزير امور خارجه اظهار داشت: در 
اين ارتباط آنچه من مى گويم شــعار نيست 
بلكــه مى گويم امروزه ديگر غرب همه چيز 
در دنيا نيســت در حالى كه برخى در كشور 
ما با دو تفكر شيفتگى غرب و غرب ستيزى 

همچنان گرفتار غرب محورى هستند.
ظريف افزود: وقتى من مى گويم وارد جهان 
پســا غربى شــده ايم به اين معنا نيست كه 
پيش بينــى زوال آمريــكا را مى كنم زيرا كه 
نه بلدم و نه درســت اســت چنين سخنانى 
مطرح شود، در اين گونه جمع ها بايد سخنان 
علمى و مبتنى بر واقعيت مطرح كرد اما تنها 
مى خواهم بگويــم كه تمام قدرت، ديگر در 

آمريكا و اروپا خالصه نمى شود.

  اتــكاى به خود بــه معناى كناره 
گيرى، عزلت و جدا شدن از دنيا نيست

وى در ادامه اظهار داشــت: درست است كه 
اگر روزى كه رابطه مان با فالن كشور شرقى 
خيلى خوب باشــد ديگران به ما بگويند كه 
شــما غرب را رها كرده ايد و گرفتار شــرق 
شــده ايد و بر خالف شــعار نه شرقى و نه 
غربى خودتان عمل كرده ايد؟ به نظر من بايد 
استقالل را در بســتر تاريخى زمانى كه اين 
موضوع به شعار مردم ايران تبديل شد مورد 

بررسى قرار دهيم و به آن توجه كنيم.
وزير امور خارجه گفت: در دوران رژيم قبلى 
نيز جايگاه ما در معادالت جهانى مشــخص 
بود و همگان مى دانستند كه ما به كدام قطب 
نزديك و وابسته هستيم. مردم نيز در اعتراض 
به اين شــرايط موجود، در جريان پيروزى 
انقالب اسالمى استقالل را به عنوان يكى از 

شعارهاى محورى خود مطرح كردند.
ظريف خاطر نشــان كرد: اگر در بين مردم 
ما چنين مطالبه اى وجود نداشــت و محقق 
نمى شــد امروزه شــخصى همانند ترامپ 
مى توانست ادعا كند كه اگر آمريكا دو هفته 

دســت از حمايت ايران بر دارد مردم ايران 
مجبور خواهند شــد به زبانــى غير از زبان 

فارسى صحبت كنند.
وى افزود: اين مهم به اين معناســت كه يك 
مقام آمريكايى نمى تواند بگويد كه اگر ما دو 
هفته از ايران حمايت نكنيم مردم ايران مجبور 
خواهند شد پس از دو هفته به زبان هايى مثًال 

چينى، روسى و يا تركى حرف بزنند.
  ما امنيت خود را توليد مى كنيم

وزير امور خارجه اظهار داشــت: به عنوان 
مثال بر اســاس آمار امســال حــدود 100
ميليارد دالر به برخى از كشورهاى منطقه ما 
سالح فروخته شــده است در حالى كه كل 
هزينه  نظامى ما كه شــامل حقوق پرسنل و 
بازنشستگان نيروهاى مسلح نيز خواهد شد 
16 ميليارد دالر است آن هم با دالر زير چهار 
هزار تومان، در حالى كه 6 كشور در منطقه ما 
در سال جارى صد ميليارد دالر خرج خريد 

تسليحات كردند.
ظريف گفــت: به عقيده شــما چــرا بايد 
آمريكايــى ها تا اين حد نگران باشــند، آيا 
16 ميليارد دالر بودجه نظامى باعث نگرانى 

آنهاســت يا اين مســاله كه ما امنيت مان را 
خودمان توليد مى كنيم و از درون مى گيريم؟ 
كاســتى ها،  ناماليمتى ها،  دارم  قبــول  البته 
مشــكالتى نيز وجود دارد اما ما اميدمان به 

مردم خودمان است.
وى با بيان اينكــه از ابتداى انقالب تا كنون 
آمريكايى ها به دنبــال ضربه زدن به نظام و 
براندازى آن هستند، گفت: آمريكا همواره به 
دنبال منزوى كردن نظام جمهورى اســالمى 
ايران است اما نمى تواند كارى از پيش ببرد 
زيرا كه امنيت و اســتقالل ما حاصل تالش 
خود ما اســت، آنها حتى نام اجالس ورشو 
را نيز تغيير دادند تا به اهداف خود در مورد 
ايران دســت پيدا كنند ولى بــاز هم در اين 

مسير شكست خوردند.
ظريف با اشــاره به اينكه دنياى امروز ديگر 
غرب محور نيســت و اين كه كشــور ما با 
كمك مردم در مســير استقالل حركت كرده 
و در اين مســير با توان و تالش مردم بارور 
شده است، تصريح كرد: ان شاا... ايران با آينده 
روشن خود هر روز بارورتر شده و با عزت 

به مسير خود ادامه خواهد داد.

وزير امورخارجه:

ايران آينده روشنى 
در عرصه بين المللى دارد

كشور را در معرض تحريم قرار ندهيم
 اكنون دو اليحه مورد تاكيد گروه اقدام ويژه مالى FATF در مرحله 
بررســى مجمع تشخيص مصلحت است كه الزم است هر چه سريع تر 

جمع بندى نهايى صورت گيرد.
رئيس كميته روابط خارجى كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس گفت: FATF چهــل توصيه را به ايران كرد كه تقريباً اكثريت 
آنها عملياتى شده است و تنها دو اليحه يعنى الحاق ايران به كنوانسيون 
مقابله با تأمين مالى تروريســم (CFT) و الحاق ايران به كنوانســيون 
مبارزه با جرايم ســازمان يافته فراملى (پالرمو) باقى مانده كه در مرحله 
بررسى در مجمع است.به گزارش ايسنا،مرتضى صفارى نطنزى افزود: 
ما در حال حاضر در حلقه تحريمى شديد از سوى آمريكا هستيم كه 
عليرغم عدم همراهى بســيارى از كشورهاى دنيا اما در جريان است 
چون آمريكا حتى با مديران شــركت ها تماس گرفته و آنها را تهديد 
مى كنــد، در اين وضعيــت ما حداقل نبايد با انجــام اقداماتى باعث 

تحريم بيشتر خودمان شويم.
وى افزود: همان طور كه ممكن اســت تلفن هاى ما در كشورهاى ديگر 
شنود شود اين احتمال وجود دارد ارتباطات بانكى ما هم رصد شود كه 
غير قابل انكار اســت البته اين بدان معنا نيست كه مردم عادى و تجار 

كارهاى بانكى شان را با دنيا انجام ندهند .

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا

درآمد درآمد 
حاصل از حاصل از 

هدفمندي هدفمندي 
يارانه ها يارانه ها 

در سالدر سال9898

دولت به جاى 
چابك تر شدن 
وسعت گـرفته 
است

 دولت بسيار بر كوچك سازى و چابك 
تر شدن تاكيد دارد، اما روز به روز وسعت 

بيشترى پيدا مى كند.
نماينده مردم تهران، رى و شميرانات گفت: 
بايد به موسســه هاى آمــوزش عالى غير 
دولتى توجه شــود؛ زيرا اين موسسه ها در 
راستاى هدف خصوصى سازى و كوچك 

شدن دولت است.

به گــزارش ايرنــا، مصطفــى كواكبيان 
اظهار كرد: نياز اســت تغييــر از همان 
كلمه غير انتفاعى شــروع شــود كه اين 
انقالب  عالى  شــوراى  به  درخواســت 
فرهنگى ارســال شده اســت. با وجود 
اينكــه شــوراى نگهبان اعــالم مى كند 
مصوبــه ها را بــا تاييد شــوراى عالى 
انقــالب فرهنگى تاييد مــى كند كه از 

شــوراى عالى انقالب فرهنگى هيچ رد 
و اثرى در قانون اساسى نيست.

ــه  ــت از موسس ــرد: حماي ــح ك وى تصري
ــى در  ــر دولت ــى غي ــوزش عال ــاى آم ه
دنيــا تجربــه شــده و نتايــج مثبــت داشــته 
اســت. همچنيــن بــراى پيشــرفت، بخــش 
خصوصــى حرفــى بــراى گفتــن دارد، نــه 

دولــت.
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

بدهى وزارت بهداشت به دليل بستانكارى
 از تأمين اجتماعى است

 بيشــتر بدهى هاى اين وزارتخانه ناشى از بستانكارى اين وزارتخانه است و وزير 
كار تالش مى كند تا پايان سال نيمى از بدهى هاى اين وزارتخانه را به وزارت بهداشت 

پرداخت كند.
به گزارش ايســنا، وزير بهداشت گفت: بيشــتر بدهى هاى اين وزارتخانه مربوط به 
بســتانكارى است. ما رقم قابل توجهى از سازمان تأمين اجتماعى طلب داريم و وزير 
كار هم تالش مى كند تا قبل از پايان سال حداقل 50 درصد بدهى به وزارت بهداشت 
را پرداخت كند. دريافت اين بدهى به امور دانشگاه علوم پزشكى كشور كمك بزرگى 

مى كند.

40 ميليون نفر زير پوشش بيمه سالمت خدمات مى گيرند
  جمعيت 40ميليونى زير پوشــش بيمه سالمت يك سال گذشته 190 ميليون بار 
به واحدهاى درمانى مراجعه كردند.به گزارش ايلنا، مديرعامل ســازمان بيمه سالمت 
گفــت: 43 هزار مركز درمانى طرف قرارداد بيمه ســالمت و بيمه شــدگان اين بيمه 
خدمات دهى مى كنند.طاهر موهبتى افزود: در حال حاضر شمار داروخانه هاى طرف 
قرارداد بيمه سالمت نيز 10 هزار مركز است.موهبتى يادآور شد: اكنون در سطح كشور 
يك هزار و 300 دفتر پشــخوان دفترچه هاى بيمه درمانــى كنترل مى كنند.مديرعامل 
سازمان بيمه سالمت اظهار داشت: براساس بررسى هاى انجام شده 4,5 ميليون دفترچه 
بيمه درمانى هم پوشــانى مى شود كه در اين راســتا تاكنون 2 ميليون دفترچه درمانى 

شناسايى، هم پوشانى و باطل شده است.

اختصاص 300 ميليارد تومان از درآمد هدفمندى 
براى بيمه زنان سرپرست خانوار

 نمايندگان مجلس درمصوبه اى مقرر كردند كه براى ســال آينده بخشى از درآمد 
هدفمندى يارانه ها به بيمه زنان سرپرست خانوار اختصاص يابد.

به گزارش ايســنا، نمايندگان مجلس با 112 رأى موافق، 44 رأى مخالف و 5 
رأى ممتنــع از مجموع 206 نماينده حاضر با پيشــنهاد فريده اوالد قباد، رئيس 
فراكســيون زنان مجلس موافقت كردند كه بر اســاس آن 300 ميليارد تومان از 
درآمد هدفمندى يارانه ها جهت بيمه زنان سرپرســت خانوار و بد سرپرســت 

مى يابد. اختصاص 
به گفته اوالد قباد، اين پيشنهاد از طرف فراكسيون زنان ارائه شده بود.

پزشكان خطايشان را پنهان نكنند

 سازمان نظام پزشكى كشور در فصل نهم آيين نامه اخالق حرفه اى 
پزشــكان، قوانين و مقررات حرفه اى مربوط بــه «مديريت خطاهاى 

پزشكى» را تشريح كرده است.
به گزارش فارس، طبق ماده 90 آيين نامه اخالق حرفه اى ســازمان نظام 
پزشــكى، الزم اســت حق بيماران، همكاران و ديگر اشــخاص براى 
شــكايت به مراجع ذيصالح محترم شمرده شود. در عين حال شاغالن 
ِحَرف پزشــكى و وابسته بايد در صورت احضار شدن از سوى مراجع 
قضايى و انتظامى در وقت تعيين شده حضور يابند و با صداقت كامل 

به پرسش ها پاسخ دهند.
همچنين بر اساس ماده 91 اين آيين نامه بيم از مورد شكايت قرار گرفتن 
نبايد موجب احتياط غيرموجه، تحميل مداخالت غيراستاندارد و هزينه 
غيرضرورى به بيماران شــود. در عين حال خوددارى شاغالن ِحَرف 
پزشكى و وابســته، از پذيرش بيماران پرخطر به دليل بيم از پيامدهاى 

حقوقى و آسيب هاى احتمالى ممنوع است.
در ماده 92 آيين نامه اخالق حرفه اى سازمان نظام پزشكى كشور نيز گفته 
شده كه شاغالن ِحَرف پزشــكى و وابسته مكلفند براى ارائه خدمات 
سالمت استاندارد و عارى از خطاى پزشكى همه تالش خود را به كار 
گيرند. در اين زمينه الزم است همه اعضا تالش خود را براى آگاهى از 
خطاهاى شايع در رشته و زمينه كارى خويش انجام دهند و تا حد امكان 

از بروز اين خطاها جلوگيرى كنند.
در ماده 93 اين آيين نامه هم اعالم شده كه بر اساس حق بيماران، مبنى 
بر آگاهى از اطالعات مربوط به سالمت خود، شاغالن ِحَرف پزشكى 
و وابسته بايد در صورت بروز خطاى منجر به ايراد خسارت، مسئوليت 
عمل خود را بپذيرنــد و ضمن عذرخواهى و انجام اقدامات اصالحى 
و پيشــگيرانه، اصل بروز خطا و جزئيات مربوط به آن از جمله علل و 

عوارض ناشى از خطا را بر اى بيمار آشكار كنند.
در ماده 94 آيين نامه اخالق حرفه اى سازمان نظام پزشكى نيز گفته شده 
كه براى حفظ اعتماد متقابل جامعه و حرفه پزشكى، الزم است شاغالن 
ِحَرف پزشكى و وابسته در موارد بروز خطايى كه منجر به ايراد هر نوع 
خسارت جســمى، روانى، اجتماعى و اقتصادى به بيماران شده است، 
ضمن پرهيز از هرگونه پنهان كارى، با توافق بيمار و به صورت داوطلبانه 

براى جبران خسارت وارد شده بر اثر بروز خطاى خود، اقدام كنند.
در ماده 95 اين آيين نامه نيز اعالم شــده كه شــاغالن ِحَرف پزشكى و 
وابســته، مكلفند پيوسته به پايش خود از نظر توانمندى هاى جسمى و 
روانى الزم براى انجام درســت و كامل وظايف حرفه اى اقدام كنند. در 
صورتى كه به هر دليلى از جمله خستگى، ضعف جسمانى و يا ضعف 
روانى، فكر مى كنند كه ممكن است بيمار آسيب ببيند، بايد تا حد امكان 
از انجام مداخله ياد شده خوددارى كنند البته انجام مداخالت اورژانسى، 

در غياب فرد جايگزين از شمول اين ماده مستثنى است.
در ماده 96 آيين نامه اخالق حرفه اى سازمان نظام پزشكى نيز آمده است:  
اگر شاغالن ِحَرف پزشكى و وابسته متوجه شوند كه ديگر همكاران به 
داليلى مانند خســتگى و ضعف جسمانى و روانى براى انجام وظايف 
حرفه اى خود آمادگى الزم را ندارند، به نحوى كه اين امر موجب آسيب 
ديدن احتمالى بيمار مى شود، بايد تا حد امكان همكار ياد شده را براى 
در پيش گرفتن روندى كه ســالمت بيمار حفظ شود، مانند خوددارى 
داوطلبانــه از انجام مداخله در موقعيــت مذكور قانع كنند. در صورتى 
كه همكار ياد شــده اين امر را نپذيرد، الزم است موضوع را به صورت 
مكتوب و محرمانه به كميته اخالق بيمارستان يا مديريت موسسه درمانى 
گزارش دهند. بر اساس ماده 97 آيين نامه اخالق حرفه اى سازمان نظام 
پزشــكى، شاغالن ِحَرف پزشكى و وابسته، موظف هستند در صورت 
مراجعه بيمارى كه معتقد اســت بر اثر خطاى حرفه مند ديگرى آسيب 
ديده، ضمن به كار گرفتن تمام تالش خود براى حفظ شــان و جايگاه 
حرفــه اى همــكارى ياد شــده از هرگونه قضــاوت و اظهارنظر غير 
كارشناسى خوددارى كنند همچنين بايد ضمن راهنمايى بيمار، او را به 

مراجع ذى صالح ارجاع دهند.
طبق ماده 98 اين آيين نامه نيز اگر شــاغالن ِحَرف پزشــكى و وابسته 
با همكارى كه داراى مشــكالت روانى يا جسمى باشد و ماهيتا باعث 
اختالل در فعاليت هاى درمانى آنها مى شــود، الزم اســت مراتب را به 

سازمان نظام پزشكى مربوطه گزارش دهند.

هدف ورزشي: رحمتي در زمين فوتبال فرهاد را زمين زد
 مگه ميدان كشتى بوده؟!!

نصف جهان: شتر گران شد: ديه ميلياردي مي شود
 بدون شرح!!

ايران: سفارت از پدر به دختر رسيد
 مگه دوران پادشاهِى

شهروند: از مانتوهاي 25 ميليوني تا لباس شب عيد 170 ميليوني
 يكى ارزون يكى گرون اين به اون در!!

جام جم: ذخيره كردن خاطرات در البه الي ابرها
 معموال خاطرات رو البه الى دفتر خاطرات ذخيره مى كنن!!

تجارت: شرمندگي دولت
 دشمنت شرمنده!!

همدان پيام: كمك الكترونيك جايگزين صندوق صدقات مي شود
 صدقه هم به دنياى مجازى پيوستند!!

جام جم: قيمت خودرو تا كجا مي رود
 تا ناكجا آباد!!

جام جم: شنود روحاني دروغ است
 حاال بشنون هم مگه پشت تلفن چى مى گه!!!
رسالت: حباب بيكاري براي فارغ التحصيالن حقوق

 براى همه ذفارغ التحصيالن از اين حبابها داريم!!
شرق: احمدي نژاد تغيير كرده است؟

  حزبش رو تغيير داده يا چهره اش رو!!
آرمان: خودرو ارزان مي شود

 زهى خيال باطل!!
اصالحات: گروگانگيري انتخاباتي

 اينم تازه مد شده!!
اخبار صنعت: مرد است و قرضش

 قبال مرد بود و قولش!!
همدان پيام: افزايش قيمت آجيل بعيد است

 تو ايران براى گرونى هيچ بعيد و غير ممكنى نداريم!!
رسالت: صف به وام ازدواج مي رسد

 از صف گوشت و نان و غيره به اين رسيديم!!

محموله ميلياردى گوشى تلفن همراه 
در فامنين توقيف شد

83 دســتگاه گوشى تلفن همراه قاچاق به ارزش پنج ميليارد ريال 
در فامنين كشف شد.

به گزارش پايگاه خبرى پليس، فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: 
ماموران انتظامى شهرســتان فامنين در راستاى اجراى طرح مبارزه با 
قاچاق، به منظور تحقق شــعار "حمايــت از كاالى ايرانى" موفق به 

كشف محموله گوشى تلفن همراه شدند.
بخشــعلى كامرانى صالح بيان كرد: اين محموله كه در پوشــش يك 
دســتگاه خودروى سوارى پيكان از شــهرهاى مرزى غرب كشور به 
سمت استان مركزى در حال حركت بوده با رصد اطالعاتى و در يك 

اقدام ضربتى شناسايى و توقيف شده است.
فرمانده انتظامى اســتان همدان اظهار داشت: يك هزار و 830 ميليارد 

ريال كاالى قاچاق از ابتداى سال جارى تاكنون كشف شده است.
 كشف بيش از 2/5 تن برنج قاچاق

فرمانــده انتظامى بهار گفت: در پى اجراى طرح هاى مبارزه با كاالى 
قاچــاق در جاده هاى ارتباطى اين شهرســتان ماموران انتظامى حين 
كنترل خودروهاى عبورى به يك خودرو نيســان مشــكوك و آن را 

متوقف كردند.
ســرهنگ بزرگعلى نورى افزود: ماموران در بازرسى از اين خودرو،2
تن و 650 كيلوگرم برنج خارجى قاچاق به ارزش يك ميليارد و 700
ميليون ريال كشــف و يك متهم در ايــن خصوص به مرجع قضايى 

معرفى شد.
وى از شهروندان خواست در صورت اطالع و مشاهده هرگونه موارد 

مشكوك پليس را از طريق سامانه 110 مطلع كنند.
 كشف بيش از 6 هزارعدد موادمحترقه

فرمانــده انتظامى بهار گفت: به منظور به حداقل رســاندن حوادث و 
آسيب هاى ناشى از انفجار موادمحترقه در شب چهارشنبه آخر سال، 
طرح برخورد با توزيع كنندگان مواد محترقه در اين شهرســتان اجرا 

شد.
بزرگعلــى نــورى افــزود: در ايــن طــرح بــا تــالش كاركنــان انتظامــى 
شهرســتان بهــار، 6 هــزار و 355 عــدد انــواع مــواد محترقــه كشــف 

و يــك متهــم در ايــن خصــوص بــه مرجــع قضايــى معرفــى شــد.
وى با يادآورى اينكه 14 هزار و 575 عدد انواع موادمحترقه يك هفته 
گذشته كشف و ضبط شده است بيان كرد: برخورد با توزيع كنندگان 

مواد محترقه در دستور كار پليس بهار قرار دارد.
ــا آمــوزش و گوشــزد كــردن  ــا ب ــواده هــا خواســت ت وى از خان
ــت  ــود مراقب ــان خ ــدان و جوان ــه از فرزن ــواد محترق ــرات م خط

ــد. كنن

سياست وزارت علوم حذف كنكور است
 معاون آموزشــى وزارت علوم با اعالم اينكه وزارت علوم سياســت حذف كنكور 
را دنبال مى كند، گفت: ورودى هايى كه ســال 1398 با تكيه بر ســوابق تحصيلى وارد 

دانشگاه ها مى شوند، نيازى به حضور در كنكور ندارند.
به گزارش مهر، مجتبى شريعتى نياسر گفت: اگر نگاه محصول محور در دانشگاه ها وسيع 
شود، مشــخص مى شود كه نيروى انسانى در كشــور عليرغم ارزشمندى بسيار باال از 
كارخانه هاى خود كه همان مراكز علمى و دانشگاه هاى سطح يك هستند، با هزينه بسيار 
كم توليد شده اند.وى با بيان اينكه امروزه بيشترين ميزان بيكارى مربوط به دانشگاه هاى 
سطح پايين است، عنوان كرد: اگر بخواهيم اعتبار سرانه بهترين دانشگاه داخل كشور را 
با پايين ترين دانشگاه در سطح بين المللى مقايسه كنيم، مشخص مى شود كه اعتبار سرانه 
پايين سطح ترين دانشگاه جهان، چهار برابر بهترين دانشگاه ايران است.وى  عنوان كرد: 
دولتمردان و نظام اجرايى بايد راهكارى پيدا كنند تا از كارخانه هاى انسان سازى حمايت 

جدى كنند و دستگاه هاى بهره بردار نيز تامين هزينه آن ها را برعهده گيرند.

مراقب تاتوهاى غيربهداشتى باشيد
 يك متخصص زيبايى، با اشاره به فرا رسيدن روزهاى آخر سال، از بانوان درخواست 
كرد از مراجعه به سالن هاى زيبايى كه خدمات غير مجاز ارائه مى دهند، خوددارى كنند.

سولماز سعيدنيا، در گفتگو با شبستان، به خدماتى كه در برخى از سالن هاى زيبايى بانوان 
ارائه مى شــود، اشاره كرد و گفت: شرايط اقتصادى كشور باعث شده كه شاهد افزايش 
تعداد زيادى از ســالن هاى زيبايى بانوان باشيم كه متاســفانه با نگاه تجارى راه اندازى 
شــده اند.وى با عنوان اين مطلب كه آرايشــگاه زياد داريم اما آرايشگر نه، افزود: تعداد 
زيادى از سالن هاى زيبايى بانوان فقط با نگاه كسب درآمد راه اندازى شده است كه افراد 

شاغل در اين قبيل از آرايشگاه ها، متخصص اين حرفه نيستند.
ســعيدنيا، تبعات و عوارض متخصص نبودن در اين حرفه را متوجه بانوانى دانست كه 
به اين ســالن هاى زيبايى مراجعه مى كنند.اين كارشناس روانشناسى، با تاكيد بر اهميت 
حرفه زيبايى، تصريح كرد: بانوان ما بايد قبل از انجام خدمات زيبايى، حتما تحقيق كنند 

و سراغ افرادى بروند كه تخصص و تجربه الزم در اين حرفه را دارند.

آنفلوانزا و ذات الريه خطر حمله قلبى را افزايش مى دهند
 محققان دريافته اند ابتال به آنفلوانزا يا ذات الريه در سنين سالمندى خطر حمله قلبى 

يا سكته را در روزهاى پس از ابتال به اين عفونت 6 برابر افزايش مى دهد.
به گزارش مهر، محققان دريافتند چندين ارگانيسم متفاوت كه عامل بروز عفونت هاى 
تنفســى، از جمله ويروس آنفلوانزا و S.pneumoniae (شايع ترين باكترى عامل 

ذات الريه) هستند مسئول بروز التهاب در قلب هم هستند.
اين شــرايط در ادامه منجر به لخته شدن خون در ماهيچه هاى قلب مى شود و در نتيجه 

خطر حمله قلبى و سكته افزايش مى يابد.
يافته هاى جديد بيانگر اين مطلب اســت كه ابتال به آنفلوانزا يا ذات الريه ريسك حمله 
قلبى را تا يك هفته پس از ابتال به اين عفونت و ريسك سكته را تا يك ماه پس افزايش 
مى دهد.به گفته محققان، خطر حمله قلبى و سكته در افراد جوان و سالم پس از عفونت 
دستگاه تنفسى پايين اســت، و تاثير آن در افراد كمتر از 65 سال در مقايسه با افراد 65

سال به باال و همچنين افراد مبتال به بيمارى هاى قلبى كمتر است.

 بهــار در پيــش اســت و طبق ســنت 
گذشتگان قرار است خانه هاى ايرانى رنگ 
و بــوى تازه اى در فصل نو به خود بگيرد و 
به اصطالح خانه تكانى رونق هرساله خود 

را نمايان كند.
كمى پيشــتر بــراى خانه تكانــى ايام عيد 
بزرگترها قالى ها را در حياط مى انداختند و 
ساكنان خانه دسته جمعى در شست و شوى 

ساالنه قالى ها مادر خانه را يارى مى كردند.
اما اين روزها با پيشترفتهاى حاكم بر جامعه 
و به ويژه زندگى شــهرى، ديگر خبرى از 
آب و جــاروِى قالى ها در حيــاط  خانه ها 
نيســت و با توجه به آپارتمانى شدن منازل، 
نبود امكانات، كمبود آب، بى حياط شــدن 
خانه ها و پشــت بام هاى ايزوگام شده، ديگر 
كمتر كســى امكان و يا توان شستن قالى در 
خانه  را دارد، براى همين قاليشويى به عنوان 
شــغلى نوظهور وارد ميدان شــده و ناجى 
فرش هايشان  مى خواستند  كه  شدند  كسانى 

را زودتر بشويند. 
حال نزديك عيد و خانه تكانى فرا رســيده 
اســت و ما در خيابانهاى شهر وانت هايى را 
با فرش هاى لول شــده به چشم مى  بينيم كه 
تبليغات خود را نيز بر روى وانت نوشته اند. 
اما با اين حال متاســفانه در اين ايام كه مردم 
در حال خانه تكانى هســتند و نياز به شستن 
فرشــهاى خود دارند، برخى از قاليشويى ها 
نرخهاى خود را به حد چشــمگيرى افزايش 
مى دهنــد و متاســفانه از آب گل آلود ماهى 

مى گيرند.
در اين ايام شكايت مردم نيز از قاليشويى ها 
به اوج خود مى رسد البته اين موضوع شامل 
قاليشــويى هايى كه عضو اتحاديه قاليشويى 
همدان هستند از قائده مستثنا بوده و معموال 

نرخ ها را رعايت مى كنند.
رئيس اتحاديه قالى شويى هاى شهر همدان 
گفــت: با نزديك شــدن به ايــام عيد همه 
قاليشــويي ها با تبليغات در فضاى مجازى 
اقدام به جلب مشترى مى كنند و بدون مجوز 
فرش هاى مــردم را مى برند و، چون اصول 

كار را نمى دانند، به فرش آسيب مى زنند.
  معموالً فرش بســته به اينكــه چند مترى 
است؟ از چه جنسى اســت؟ دست باف يا 

ماشينى، فرق مى كند.

 مراقب ســرقت فرش هاى خود 
باشيد

نايب رئيس اتحاديه فرش همدان اظهار كرد: 
براى ايام عيد درخواســت براى شستشوى 
قالى و فرش زياد است و اتاق اصناف براى 
پايان ســال حدود 20 درصد به تعرفه سال 

گذشته افزوده است.
حسين كندى در گفت و گو با همدان پيام با 
اشاره به فعاليت 23 قاليشويى مجاز در همدان 
اظهار كرد: در حال حاضر 23 قاليشويى مجاز 
در همدان فعال هستند كه پس از عيد يك مورد 

ديگر نيز فعاليت خود را آغاز مى كند.
وى در ادامه افزود: قاليشــويى هاى مجاز و 
داراى پروانه كسب در استان طى ابالغيه اى 
موظف شدند كه تمامى كادر خود را مجهز 
به كارت شناسايى كرده تا كارت هاى معتبر 

معرف آنها براى ورود به منازل باشند.
كنــدى از ورود بيــش از 50 قاليشــويى 
غيرمجاز و فعاليت گسترده آنها با نرخ هاى 
پايين خبر داد و گفت: قاليشويى هاى مذكور 
با پخش كارت و شماره تلفن در سطح شهر 
مردم را به سمت خود كشانده و در ايام عيد 

بازار داغى را براى خود فراهم آورده اند.
وى بــا تاكيد بر اينكه بايــد خانواده ها اين 
احتمال را بدهند كه قاليشويى هاى غيرمجاز 

قصد ســرقت از منازل را دارند، افزود: در 
حالت بسيار خوشبينانه قالى ها را به حاشيه 
شــهر برده و با آب رودخانه شست و شو 
(گربه شور)مى كنند كه از نظر شرعى مشكل 
دارد و در حالت هاى پيشرفته تر قالى را برده 

و ديگر باز نمى گردانند.
كارت  شــويى  قالى  كارگران  از   
تحويل  را  قالــى  پس  كنيد  دريافت 

دهيد
كندى با اعالم هشــدار به همشهريان تأكيد 
كرد: مردم فهيم همدان حتما براى ســپردن 
فرش هــاى خود به كارگــران، حتما آنها را 
موظف به ارائه كارت كــرده و فرش ها را 

تحويل دهند.
وى همچنين خاطرنشــان كرد: به هيچ وجه 
به بهانه خدمات اضافى به قاليشويى ها هزينه 
اضافــه نپردازيد زيــرا قيمت ها به صورت 
مصوب توسط سازمان صمت مشخص شده 
و شهروندان موظف به پرداخت همان بوده 

و خدمات  بهانه  گران فروشى نشود.
كندى با بيان اينكه نرخ قاليشويى به تناسب 
هر قالى متفاوت است افزود: اين نرخ براى 
قالى هاى دســت بافت و ماشينى و انواع هر 
كــدام از آنها فرغ دارد اما به طور كلى براى 
فرش هاى دســت بافت مترى 7هزار تومان 

و براى فرش هاى ماشــينى حدود 3 هزار و 
500 تومان اســت كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 20 درصد افزايش قيمت را به 

همراه داشته است.
نايــب رئيس اتحاديه فــرش همدان با بيان 
اينكه قالى شويى هاى همدان نيز به تناسب 
كار داراى امتياز ها و سطوح مختلفى هستند 
كه خانواده ها بايد اينرا تشخيص دهند افزود: 
سايت قالى شويى در همدان راه اندازى شده 
است تا مردم نسبت به سپردن قالى هايشان 
به افراد اطمينان حاصل كنند هر چند امسال 
براى راحتى و اعتمــاد خانواده ها از ابتداى 
ســال، كارت ويژه اى براى قالى شويى ها و 

كارگران آنها صادر شده است.
كارشناس  را  قالى ها  به  آســيب   

اتحاديه مشخص مى كند
وى در پاســخ به اين ســوال كه اگر كسى 
فرش ســالم تحويل قالى شويى داد اما پس 
از شستشــو فرش خراب شد چه بايد بكند 
گفت: مشــترى بايد توضيحات و شكايت 
خود را به اتحاديه برده و مامور اتحاديه هم 
با كار كارشناسى تشخيص مى دهد كه فرش 
قبال پوسيده بوده يا نه در صورتى كه فرش 
توســط قاليشويى دچار آســيب شده باشد 

مسئول آن بايد خسارت پرداخت كند.

موسم خانه تكانى 
و رونق كارگاه هاى قاليشويى

مسيــر 
آموزش و پرورش 
شكافته شده است
 در مدرسه همه افراد بايد هدفشان اين باشد 
كه بچه ها را به سمت تربيت متعالى هدايت 
كنند اما يك شكافى در اين ميان ايجاد شده و 

در اين مسير خطاهايى وجود دارد.
وزيــر آموزش و پرورش گفت: سياســت 
جديد آموزش و پرورش در دولت دوازدهم 

توجه به حوزه امور تربيتى است. 
به گزارش مهر، ســيد محمد بطحايى ادامه 
داد: ماموريت اصلى ما تربيت اســت. يعنى 
برنامه هايــى كه بچه هاى مــا را به صفات 
خداوند تبارك و تعالى دارد وصل مى كند. 
ما بايد بچه ها را در مســيرى هدايت كنيم 
كه متصف بشــوند به صفات بارى تعالى. 
خروجى هــاى آموزش و پــرورش بايد 

افرادى با ايمان و صبور باشــند كه افتخار 
كنند در كشــور ايران زندگى مى كنند. بايد 
بچه ها به مرحله اى يادگيرى برسند كه پس 
از فراغت از تحصيل اين ويژگى ها را داشته 

باشند. 
بنابراين اگر ما آموزش و پرورشــى داشته 
باشيم كه منتج به تربيت نشود، آن را نبايد 
آموزش و پرورش ناميد.وى ادامه داد: اگر 
دانــش آموز در كارنامه رتبه اول داشــته 
باشــد اما حضور وى در مدرسه منتج به 
تربيت نشــود يعنى عمرمان را به بطالت 
گذرانــده ايم. وزير آمــوزش و پرورش 
گفت: در مدرسه همه افراد بايد هدفشان 
اين باشــد كه بچه ها را به سمت تربيت 
متعالى هدايت كنند اما يك شكافى در اين 
ميان ايجاد شده و در اين مسير خطاهايى 
وجود دارد. در ســند تحول بنيادين بابد 
خروجى هــاى آموزش و پــرورش افراد 
صبور و متعهد باشــند كه محبت كردن را 
ياد بگيرنــد و پس از فارغ التحصيلى اين 

ويژگى را داشته باشند.
بطحايى گفت: بايد ايــن خطاها به تدريج 
تصحيح شــود و در مسير اصلى قرار گيرد 
اما متاســفانه نقص دارد و مهم ترين چالش 
آموزش و پرورش امــروز همين موضوع 
اســت.وى افزود: همه آن هايى كه مدال بر 
گــردن آن ها مى اندازيم براى ما قابل احترام 
هســتند، اما يادمان نرود اين مدال ها معلوم 
نيســت ناظر بر تربيت باشــد. اگر كســى 
مهربانــى كرد، صادقانه برخــورد كرد و ... 
مدال بر گردنــش نمى اندازيم. اين ضعف 

بزرگ ماست.
وزيــر آموزش و پرورش در ادامه مراســم 
بيان كرد: كارهايى را به كمك شــما براى 
رسيدن به اين اهداف آغاز كرده ايم. تالش 
مى كنيم رقابت هاى فردى جاى خود را به 
رقابت هاى جمعى بدهد و سهم كنكور در 
فرايند تعليم و تربيت كم شود و حركت هايى 

نيز در اين راستا صورت گرفته است.
وى افزود: حتى فعاليــت هاى فرهنگى و 

هنرى ما كه ذاتش فردى است را به سمت 
فعاليت هاى فردى ســوق بدهند. اگر ما به 
ســمت اقداماتى حركت مــى كنيم با اين 
رويكرد اســت. تكاليفى كه تا پيش از اين 
داشــتيم بايد مهارت محور شود. آزمون ها 
را بايــد حذف يا كم كنيــم. بايد دايه هاى 
مهربان تر از مادر را از اين خانه بيرون كنيم. 
به ســمت تكاليف مهارت محور حركت 
كرديم. برنامه ويژه مدرسه را آغاز كرديم و 
مى دانم به سختى جلو مى رود. بايد بخشى 
از برنامه رســمى مدرســه در اختيار مربى 

تربيتى و معلم مدرسه باشد.
وزير آموزش و پرورش گفت: ما هيچ نيتى 
براى كوچك كردن فضاى تربيتى و پرورشى 
نداريم بلكه تصميم بر گســترش آن به كل 
فضاى مدرسه داريم. كاش ما مى توانستيم 
اجازه دهم 12 ســاعت در هفته را به هنر يا 
فعاليت هاى پرورشى اختصاص دهيم. بخش 
كوچكى را به مفاهيم شــناختى اختصاص 

دهيم. 
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 اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهى، 
از كاهــش قيمت مــرغ در بازار طى 
روزهاى آينده خبر داد و گفت: توليد 
مرغداران از دى ماه افزايش يافته و از 
نيمه اسفندماه، قيمت در بازار كاهش 

خواهد يافت.
مهدى يوســف خانى گفت: با جوجه 
ريــزى (توليد) بيشــتر در دى ماه و 
افزايش تحويل بار به بازار در روزهاى 
آينده، قيمت مــرغ آماده طبخ كاهش 

مى يابد.
وى با اشــاره بــه اينكه هــم اكنون 

مــرغ داران در حمل ايــن محصول با 
مشــكل مواجه هســتند، افزود: طبق 
قانون، مرغداران بايــد 20 درصد از 
بار خود را به شــركت امور پشتيبانى 
دام عرضه كنند تا سازمان دامپزشكى، 
مجوز فروش 80 درصد مابقى آن را به 

كشتارگاه صادر كند.
يوســف خانى، با اشاره به عدم تمايل 
درصد  عرضــه 20  بــه  مرغــداران 
محصول خود به شــركت پشــتيبانى 
امور دام، به مهــر گفت: مرغداران به 
دنبــال وصول به موقــع درآمد خود 

هســتند كه به دليل انجام نشدن اين 
اتفاق از ســوى شركت پشتيبانى امور 
دام، مرغداران تمايلى به عرضه مرغ به 
اين شركت ندارند كه به همين دليل، 
دامپزشكى مجوز فروش براى مرغدار 
را صادر نكرده و اين افراد با مشــكل 

حمل مواجه هستند.
رئيس اتحاديه فروشــندگان پرنده و 
ماهى، با بيان اينكه توليد مرغ از برج 
10 در مرغدارى ها افزايش يافته است، 
ادامه داد: اين رويه سبب كاهش قيمت 

مرغ از اواسط اسفند ماه خواهد شد.

اقتصـاداقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

رئيس سازمان راهدارى اعالم كرد
قيمت بليت اتوبوس 20 درصد افزايش يافت

 قيمت بليت اتوبوس هاى مســافرى بين شهرى از 25 اسفندماه سال جارى با رشد 
20 درصدى همراه خواهد بود.

به گزارش ايســنا، رئيس ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشــور در جمع 
خبرنگاران درباره افزايش قيمت بليت اتوبوس در ســال 1398 اظهار كرد: افزايش 20 
درصدى قيمت بليت اتوبوس از 25 اســفندماه سال جارى مد نظر قرار مى گيرد و اين 

مسئله بر اساس روال هر ساله نرخ بليت اتوبوس در آستانه ايام نوروز است.
عبدالهاشــم حســن نيا ادامه داد: به همين منظور افزايش 20 درصدى به منظور جبران 

هزينه هاى اتوبوس داران در نوروز سال 1398 اعمال خواهد شد.
به تازگى وزير راه و شهرســازى درباره قيمت هاى جديد بليت اتوبوس هاى مسافرى 
بين شهرى اعالم كرده بود كه رقم مورد نظر از 25 اسفندماه سال جارى توسط انجمن 
صنفى مربوطه اعالم مى شــود و هر ســاله به دليل اين كه اتوبوس هاى بين شهرى يك 
طرف از مســير خود را خالى از مسافر طى مى كنند، افزايش قيمت با نظارت راهدارى 
اعمال مى شــود و به همين دليل نيز شــاهد افزايش قيمت ها در سال 98 خواهيم بود. 
بايد خاطرنشان كرد كه پيش فروش نوروزى بليت اتوبوس ها به سه صورت امكان پذير 
خواهد بود و متقاضيان مى توانند عالوه بر خريد اينترنتى به دفاتر سطح شهر شركت ها 

و ترمينال هاى مسافربرى مراجعه كنند.

بازار

افزايش 135 درصدى واردات گوشت قرمز
 نماينــده ولــى فقيه در 
كشــاورزى  جهــاد  وزارت 
تاكيد كرد كه گرانى گوشت 
قرمز در هفته هــا و ماه هاى 
گذشــته ناشــى از كمبــود 
محصــول در بازار نيســت، 
چــرا كــه بيشــتر از 135 
درصد نسبت به سال گذشته 
گوشت قرمز وارد كرده ايم و 
نفوذى ها يكى از عوامل اين 

گرانى هستند كه اهداف دشمن را پيش مى برند.
به گزارش ايســنا، نماينده ولى فقيه در وزارت جهاد كشاورزى بيان 
كرد: اين مســئله نشان مى دهد كسانى كه گوشــت وارد شده را انبار 
مى كننــد يا اين كه واردات را در اختيــار گرفته اند و قاچاق مى كنند، 
نفوذى هستند و اين نفوذى ها در كنار ديگر عوامل مانند متفاوت بودن 
نرخ ارز، مديريت در توزيع، فشارها و تحريم هاى بين المللى و غيره 

سبب گرانى گوشت قرمز شده اند.
حجت االسالم والمسلمين ســيدرضا تقوى با بيان اين كه مسئوليت 
تنظيم بازار با ما نيســت، اما منتقد مديريت توزيع كاالهاى اساســى 
هســتيم، افزود: يكى از مشــكالت موجود در كنار عدم مديريت در 
سيستم توليد نفوذى ها هستند چرا كه دشمنان ايران مانند آمريكا سعى 
در نفوذ به معيشت مردم دارند، بنابراين مشاهده مى كنيم به هر طريقى 
به دنبال جوسازى در كشور هستند و همانطور كه اخيراً مسئله قاچاق 
آرد مطرح شــد به نظر مى رســد كه احتماالً چند روز ديگر موضوع 
آجيل شــب عيــد را مطرح مى كنند و به دنبال بــه هم ريختن جو و 

فضاى كشور هستند.
وى تصريح كرد: اخيراً خبرى منتشر شد كه 17 هزار تن گوشت قرمز 
دپو شده كه كشف شد و اينها همان نفوذى هايى هستند كه پيش از اين 
در طال و ارز حضور داشتند و حاال در بازار محصوالت پروئتينى. اما 

دستگاه هاى مسئول بايد پاسخگوى اين وضعيت باشند.

هزينه وام مسكن از 9 تا 13 ميليون
 قيمت هر ورق از اوراق تســهيالت مســكن بانك مسكن در اين 
روزها حدود 54 هزار تومان است كه با اين حساب، هزينه وام مسكن 
همراه با جعاله براى زوج ها با توجه به اينكه در كجاى ايران ســاكن 

هستند از 9 تا 13 ميليون تومان متغير مى شود.
بــه گزارش ايســنا، در معامالت فرا بورس ايــران قيمت هر برگ از 
اوراق تســهيالت مســكن مهر ماه 54 هزار و 500 هزار تومان است. 
همچنين هر ورق از تســهيالت مسكن دى ماه 1395 معادل 51 هزار 

تومان است.
همچنيــن قيمت هر ورق از اوراق مرداد مــاه 1396 معادل 53 هزار 
تومان و هر ورق از اوراق خرداد امســال نيز 54 هزار تومان اســت. 
تســه هاى شــهريور تا بهمن 1397 نيز كمى بيش از 54 هزار تومان 

معامله مى شود.
از ابتداى ســال جارى قيمت مسكن در مناطق مختلف ايران با رشد 
شديدى مواجه شده و اين موضوع توان خريد را براى اقشار مختلف 
كم كرده اســت. طبيعتاً كاهش تقاضاى مســكن به كاهش تقاضا در 
اوراق تسهيالت مســكن هم دامن زده و اين موضوع سبب شده كه 
قيمت تســه در فرا بورس نســبت به ابتداى سال كاهش داشته باشد. 
از هفته گذشــته تا به امروز نيز قيمت تســه به طور متوسط با كاهش 

همراه بوده است.
از آنجاكه بيشتر تسه ها حدود 54 هزار تومان قيمت دارند، هزينه وام 
مســكن با قيمت هر ورق 54 هزار تومان محاسبه مى شود. زوج هاى 
همداني و آنهايي كه در شــهرهايى با جمعيت بيشــتر از 200 هزار 
نفر جمعيت زندگى مى كنند، مى توانند تا سقف 80 ميليون تومان وام 
بگيرند كه براى گرفتن اين مبلغ بايد 160 ورق بهادار خريدارى كنند 
كه با اين حســاب بايد 8 ميليــون و 640 هزار تومان بابت خريد اين 
اوراق بپردازند كه با احتساب دو ميليون و 160 هزار تومان براى خريد 
اوراق وام جعاله، در مجموع براى دريافت وام 100 ميليون تومانى بايد 

10 ميليون و 800 هزار تومان پرداخت كنند.
عالوه بر اين، زوج هاى ساكن در ساير شهرهاى با جمعيت زير 200
هزار نفر مى توانند براى گرفتن 60 ميليون تومان وام مسكن 120 برگ 
بهادار خريدارى كنند كه بايد شــش ميليون و 480 هزار تومان بابت 
خريــد اوراق بپردازند. همچنين براى دريافت 20 ميليون تومان ديگر 
بابــت وام جعاله نيز بايد دو ميليون و 160 هزار تومان پرداخت كنند 
كه در مجموع براى وام 80 ميليون تومانى هشت ميليون و 640 هزار 

تومان از سوى زوجين بايد پرداخت شود.
مجردهاى همداني بايد براى خريد اين اوراق شش ميليون و 480 هزار 
تومان، افراد ساكن در مراكز استان باالى 200 هزار نفر جمعيت مبلغ 
5 ميليون و 400 هزار تومان و افراد گروه ســوم مبلغ چهار ميليون و 
320 هــزار تومان پرداخت كنند. البته در صورت تمايل براى دريافت 
وام 20 ميليــون تومانى جعاله بايد مبلغ دو ميليون و 160 هزار تومان 

ديگر هم بپردازند.
اوراق تسهيالت مســكن قابليت معامله در فرا بورس ايران را دارد و 
ارزش اســمى هر برگ 5 ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه 

حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است.
ايــن اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان اعتبارش باقى مانده داراى 
قيمت متفاوتى اســت. در صورتى كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام 
رسيده و دارنده اوراق از تسهيالت آن استفاده نكند، نماد معامالتى آن 
متوقف خواهد شد و وجوه پرداختى ديگر به دارنده اوراق بازپرداخت 

نخواهد شد.

بازگشايى دو حساب براى دريافت
 پول گاز و برق از عراق

 دبيركل اتاق مشترك بازرگانى ايران و عراق از تصميم ايران براى 
بازگشــايى دو حساب براى دريافت پول برق و گاز از عراق خبر داد 
و گفت: حساب ها در حال بازگشايى اند تا اگر عراقى ها توانستند، پول 

برق و گاز را با يورو و در غير اين صورت با دينار پرداخت كنند.
ســيدحميد حســينى با بيان اين كه عراقى ها صراحتًا به آمريكايى ها 
اعــالم كردند كه امــكان اين كه واردات گاز از ايــران را قطع كنند، 
ندارند، افزود: عراقى ها عالقه اى هــم به اجراى تحريم هاى آمريكا 
ندارند. قرار نيســت اتفاقى رخ دهد. از قبل هم مشــخص بود، چه 
آمريــكا معافيت ها را تمديد كند، چــه نكند، عراقى ها واردات خود 

را ادامه خواهند داد.
وى درباره نحوه دريافت پول برق و گازى كه از ايران به عراق صادر 
مى شود، به ايسنا توضيح داد: ايران تصميم دارد دو حساب باز كند و 
اعالم شــد عراق پول را با هر ارزى كه مى تواند، پرداخت كند. هنوز 
پرداختى صورت نگرفته است و حساب ها در حال بازگشايى هستند. 
ايران اصرار داشــت طبق قرارداد پول گاز را با يورو و پول برق را با 
دالر بگيــرد اما طبق توافق بانك مركزى ايران، پول يا با يورو دريافت 

مى شود يا با دينار.
بر اســاس اين گزارش، با خروج آمريــكا از برجام، روابط تعامالت 
گازى ايــران و عراق نيز تحت تأثير قرار گرفت و آمريكا عراقى ها را 
از ادامه واردات گاز از ايران منع كرد. اين موضوع عراق را به زحمت 
انداخت زيرا هيچ منبع ديگرى براى تأمين گاز اين كشــور، حداقل تا 
چند سال آينده وجود ندارد. به همين دليل عراقى ها براى اخذ معافيت 
از آمريــكا اقدام كرده و در مرحله اول موفق به اخذ معافيت 45 روزه 

و پس از آن 90 روزه شدند.
در اين ميان، تعامالت مالى دو كشور نيز دچار مشكل شد و عراقى ها 
پيشنهاد كردند پول گاز وارداتى ايران را كه طبق قرارداد موظف اند آن 
را به يورو پرداخت كنند، با دينار پرداخت كنند. پيشــنهادى كه ايران 
تاكنون موافقت خود را اعالم نكرده اســت. البته حسن منتظر تربتى، 
مديرعامل شركت ملى گاز در آخرين نشست خبرى خود اعالم كرد: 

ايران تاكنون پول گاز را از عراق به يورو گرفته است.
در اين راســتا هفته گذشــته هيأتى از بانك مركزى ايران براى تعيين 

تكليف اين موضوع به عراق سفر كرده بود.

كارت دانشجويي زهرا عبدى فرزند نريمان به شماره ملي 
3790233188  رشته زمين شناسى اقتصادى دانشگاه 
بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9533173004  مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
خريد 60تن پودر پلي آلومينيوم كلرايد (پك) به شماره ج/97/218-1

شركت آب وفاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه 
مطابق  (پك)  كلرايد  آلومينيوم  پلي  پودر  تن   60 خريد  به  نسبت  مناقصه گزار 

مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه اقدام نمايد.
 300/000 مبلغ  به  واريزي  فيش  و  كتبي  درخواست  ارائه  با  مي توانند  متقاضيان 
اسناد  خريد  بابت  شماره 0101396197001  صادرات  بانك  سپهر  حساب  به  ريال 
مناقصه در ساعت اداري از مورخه 97/12/11 الي 97/12/16 به دفتر قراردادهاي 

اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 
پيشنهاددهنده  كه  است  ريال   257/000/000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب 
سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 واريز و يا چك بانكي تضميني در 
وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را 

ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
ميزان  از  كمتر  سپرده هاي  مخدوش،  سپرده هاي  سپرده،  فاقد  پيشنهادهاي  به 
مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. مهلت ارائه پيشنهاد 
مورخه  در  واصله  پيشنهادات  و  بوده  مورخه 1397/12/26  اداري  وقت  پايان  تا 

1397/12/27 ساعت 10 صبح در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد.
انقضاء  از  پس  كه  پيشنهاداتي  و  مخدوش  مشروط،  امضا،  فاقد  پيشنهادهاي  به 
مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار 

پيشنهادها 3 ماه است.
جنب  بيمه،  ميدان  همدان،  پيشنهادها:  گشايش  و  تحويل  اسناد،  دريافت  محل 
تا  (شنبه  اداري  ساعت  و  همدان  استان  آب وفاضالب  شركت  احوال،  ثبت  اداره 

چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

سايت شركت www.hww.ir مي باشد.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات درج شده است.

شركت در مناقصه هيچگونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

دهياري علي آباد پشت شهر

آگهي عمومي مزايـده 
فـروش خـودرو

دستگاه مناقصه گذار: دهياري علي آباد پشت شهر
موضوع مزايده: كاميونت زباله كش زامياد ظرفيت 3860

زمان تحويل پاكت: از روز انتشار آگهي 97/12/11 به مدت 10 روز
مكان تحويل پاكت: شهرك فرهنگيان، علي آباد پشت شهر

 دفتر دهياري

 با توجه به افزايش قيمت ها در اصناف، 
تاالرها، رســتوران ها و هتل هــا نيز درگير 
افزايش قيمت ها شده اند، بنابراين اين تورم 
ميهمانى و مسافرت ها را نيز تحت تأثير قرار 

داده اند.
وضعيت گرانــى مواد اوليه پــس از اينكه 
مردم را ناراضى كرد، اكنون به رستوران ها و 
تاالرها رسيده و موجب بروز مشكالتى در 

اين صنف شده است.
با گرانى هاى اخير، قيمت مواد اوليه از جمله 
گوشــت، مرغ، حبوبات و رب به  اندازه اى 
باال رفته كه هم باعث كاهش ميزان مشتريان 
رستوران ها شده و هم گاليه رستوران داران 
را در پى داشته به طورى كه برخى دسترسى 

براى تهيه مواد اوليه را ندارند.
ميهمانى هايى كه در تاالرها، باغ رستوران ها 
و ســالن هاى پذيرايى برگزار مى شــد، اين 
روزها در پى افزايــش قيمت ميوه و تره بار 
و مواد اوليه غذا ديگر حال و هواى گذشته 

را ندارند.
امــروز با احتســاب ميوه، شــيرينى و يك 
نوع غذا در يك تــاالر، هزينه يك مهمانى 
به دو تا ســه برابر افزايــش يافته كه همين 
عالوه بر كاهــش ميهمانى هــا و مجالس، 
موجب بى رونق شدن كار و كاسبى تاالر و 

رستوران ها نيز مى شود.
هتل هــا نيز اين روزها با مشــكالتى چون 
همين صنف مواجه هســتند. با وجود اينكه 
نرخ مصوب هتل ها ساالنه از ابتداى مهرماه 
تا شهريورماه ســال پس تعيين مى شود اما 
ممكن اســت در ايام نوروز هتل ها نيز نرخ 

خود را بازنگرى كنند.
 تورم و گرانى تاالر و رستوران ها را 

هم اذيت مى كند
بر اين اســاس رئيس اتحاديــه چلوكبابى 
همدان با بيان اينكه گوشت قرمز به صورت 
بى رويه گران شــده است، بيان كرد: تاالرها 
و رســتوران ها نيز تحــت تاثير اين افزايش 
قرار گرفته و به تبع اين گرانى ها نرخ غذاى 

رستورانى نيز افزايش يافته است.
ايــرج جعفــرى ادامه داد: مشــكل تاالرها 
و رســتوران ها اين اســت كه عالوه بر اين 
افزايش قيمــت، هيچ منبعى كه اينها بتوانند 
مواد اوليه خــود را تهيه كنند، براى آنها در 

نظر گرفته نشده است.
وى بيان كرد: گوشت هاى منجمد تاريخ دار 
را نيز تنها متعلق به مصرف خانوارها در نظر 
گرفته اند و رستوران ها و تاالرها نمى تواند از 

اين مواد استفاده كنند.
رئيس اتحاديه چلوكبابى همدان اضافه كرد: 
چندين بار جلســه برگزار شده درخواست 
كرديــم يك منبع نيز براى تهيــه مواد اوليه 
تاالرها و رســتوران ها در نظر گرفته شود، 

اما هنوز چنين منبعى مشخص نشده است.
وى با بيان اينكه دامپزشكى معتقد است تنها 
به انــدازه مصرف منزل بايد خريدارى كرد، 
به فارس گفت: رستوران هر روز نمى تواند 
خريد داشــته باشــد و اين مشكلى اساسى 

براى رستوران دارها شده است.
جعفرى با اشاره به اينكه استاندارى و ساير 
نهادها مقرر شده است كه طى جلساتى اين 
موضوع را حل و فصل كنند، افزود: در حال 
حاضر ثبات در بازار نيســت و مواد اوليه به 

سختى به دست مردم مى رسد.
وى در خصــوص اينكه آيا ممكن اســت 
كمبود مــواد اوليه موجب تخلفاتى شــود 
افــزود: وقتى ثبات در بازار نباشــد، ممكن 
اســت تخلفاتى ايجاد شــود و از راه هاى 
ديگرى براى تهيه مواد اوليه خود اقدام كند.

رئيس اتحاديه چلوكبابى همدان با تأكيد بر 
اينكه استاندارى و سازمان صنعت و معدن با 
جديت براى بازار شب عيد تالش مى كنند 
گفت: در اين زمينه جلســاتى نيز تشــكيل 

مى شود كه اميدواريم حل شود.
وى در خصــوص نرخ و بهــاى غذاها در 
تاالرها و رســتوران ها بيان كرد: قيمت هاى 
كنونى خودســرانه نيست و به واحدها نرخ 

ارائه شده است.
جعفــرى با بيان اينكه افزايــش مواد اوليه 
منجــر بــه تغييــر قيمت هــاى تاالرها و 
رستوران ها مى شود افزود: اكنون تعيين نرخ 
به اين شيوه است كه ميزان تهيه غذا اعالم 
شــده و نرخ غذا پيشنهاد مى شود كه كميته 
فنى اتحاديه بررســى كرده و پاسخ آنها را 

مى دهد.
وى با بيان اينكه اكنون اتحاديه ما پيشــنهاد 
نرخ را به صنعت و معدن تجارت ارائه كرده 

و منتظر تصويب آن هســتيم 
افزود: همه در تالش هســتند 
كه بتــوان به حــد متعارف و 

خوبى برسيم.
چلوكبابى  اتحاديــه  رئيــس 
همدان با بيان اينكه بنا نداريم 
رســتوران ها  نوروز  ايــام  در 
باشند  داشــته  قيمت  افزايش 
گفــت: نظــارت بــراى اين 
موضوع اعمال مى شــود و بر 
اساس نرخ مصوب اغذيه ارائه 

مى شود.
قيمت  افزايش  هتل ها   

ندارند
كل  اداره  گردشــگرى  معاون 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى همدان نيز اظهار 
كرد: افزايش نرخ هتل ها را در 

نوروز 98 نخواهيم داشت.

على خاكســار بيان كرد: نرخ هاى تاسيسات 
گردشــگرى هر ســاله از يك مهــر تا 31
شهريورماه ســال پس براى بازه زمانى يك 

ساله تعيين مى شود.
اميدواريم حداقل در آســتانه سال جديد با 
نظارتى كــه در بخش هاى مختلف صورت 
مى گيرد شــاهد انجسام بخشــى و كاهش 
قيمت ها در صنف هاى مختلف بازار باشيم 
تا مردم با آرامش خاطر سال جديد را آغاز 

كنند.

مسافرت و مهمانى گران شد

به استقبال گرانترين نوروز ايران!

وعده يك مقام مسئول:

مرغ ارزان مي شود

خودرو سليقه اى 
قيمت گذارى مى شود
خودروسازان مسبب 
افزايش قيمت

فروشــندگان  اتحاديــه  رئيــس   
خــودرو با بيان اينكه خودرو ســازان 
بــه صــورت ســليقه اى محصوالت 
خود را قيمت گــذارى مى كنند، گفت: 
كاهش  خودروسازان  از  ما  درخواست 
قيمت پايه خودرو است.سعيد موتمنى 
با اشــاره عدم عرضه خودرو به بازار 
از ســوى شــركت هاى توليــد كننده 
از 16 بهمــن مــاه افزود: ايــن رفتار 
خودروسازان، سبب افزايش 12 تا 40 
ميليــون تومانى قيمت خودرو در بازار 

شد در حالى كه نرخ ارز تغييرى نكرده 
و مشكلى هم در كشور رخ نداده بود.

وى دليل بسته شدن ورودى خودرو به 
بازار را افزايش قيمت خودرو در بازار 
دانســت و ادامه داد: با توجه به تعيين  
5 درصد زير قيمت بازار، شركت هاى 
در  قيمت  افزايش  ســبب  خودورساز 
بازار شدند و پس از آن قيمت شركتى 

خودرو را اعالم كردند.
رئيس اتحاديه فروشــندگان خودروبه 
ايســنا گفت: هم اكنون موج هيجانى 
كه هفته گذشــته براى خريد خودرو 
در بازار خودرو رخ داد، فروكش كرده 
اســت و افرادى كه به نيــت افزايش 
قيمت، خــودرو خريدارى كرده بودند 
بطــور قطع با كاهــش قيمت خودرو 

متضرر خواهند شد، زيرا امروز عرضه 
خــودرو به بــازار از شــرايط بهترى 
نســبت به دوهفته گذشــته برخوردار 
است.موتمنى با بيان اينكه درخواست 
ما از خودروســازان كاهش قيمت پايه 
خودرو است، افزود: بايد آناليز قيمت 
توليد خودرو مشــخص  و پس از آن 
قيمــت نهايى اعالم شــود.وى قيمت 
فعلى 206 تيــپ 2 را در حال حاضر 
7 ميليون بيشــتر از تاريــخ 15 بهمن 
ماه دانســت و ادامه داد: اگر قيمت اين 
خودرو كه در تاريــخ 26 ديماه   56.5 
اعالم شــده بود امروز هــم با همين 
قيمت در شــركت عرضه شــود بطور 
قطع با قيمت مناســب نيز به دســت 

مصرف كننده خواهد رسيد.
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7
پاس همدان در جمع مدعيان ليگ 2 باقى ماند

 تيم پاس همدان با برترى ارزشمند برابر شهردارى فومن همچنان در 
جمع مدعيان صعود از ليگ دسته دوم فوتبال كشور باقى ماند.

تيم پاس در هفته بيست و يكم رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال كشور 
روز چهارشنبه در حالى مهمان شهردارى فومن بود كه در پايان 90 دقيقه 

بازى درگيرانه موفق به برترى يك بر صفر شد.
تك گل تيم پاس در اين بازى را رسول رضايى در دقيقه 47 وارد دروازه 
ميزبان خود شــهردارى فومن كرد.ضربه ايســتگاهى و تماشايى رسول 

رضايــى در دقيقه 47 به زيبايى هرچه تمام تر به گوشــه دروازه فومنى 
ها نشســت. به گزارش ايرنا مهدى رحيم زاده ، سعيد دالور ، مصطفى 
حبيبى ، حســين ميرزاحسينى ، اميررضا غمناك ، محمدرضا الماسخاله 
(از دقيقه 60- ميالد بختيارى)، مجتبى رستمى ، وحيد سرورى (از دقيقه 
67 - على نظيفكار)، حســين محبى (از دقيقه 73 - شايان عاشورنژاد)، 
سعيد مرتضوى و سجاد اخبارى براى تيم شهردارى فومن در اين بازى 

به ميدان رفتند.
تركيب تيم پــاس در اين بازى را نيز صــادق نادرپور، مهدى نصيرى، 
على عزيزى، ميــالد داوودى، فرهاد فراهانى، آرمين طاليى منش، رضا 

كاشــفى، ابوالفضل زمردى، امير عليدادى(از دقيقه 70 – احمد داغرى)، 
رسول رضايى(از دقيقه 76 - امين رحيمى) و بهمن طهماسبى (از دقيقه 

88 - حسين جودكى) تشكيل دادند.
در اين ديدار بهمن طهماســبى از ابتــدا براى تيم پاس به ميدان رفت و 

بازوبند كاپيتانى در اختيار اين بازيكن قرار گرفت.
پاس در اين مســابقه چند بازيكن خود را به دليل مصدوميت در اختيار 

نداشت.
صــادق نادرپور گلر تيم پاس به دليل دريافت كارت زرد در اين ديدار ، 

سه كارته شد و بازى پسى را از دست داد.

علم ورزش

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

پيشخوان

گرانى ها فعاليت هاى ورزشى خانواده ها را 
كاهش داده است

 عضو هيأت علمى دانشــگاه تربيت مدرس معتقد است كه وضع 
نامناســب معيشتى و گرانى هاى زياد باعث كاهش فعاليت هاى بدنى و 

ورزش در كشور شده است.
محمد احســانى در خصوص ورزش همگانى و جايگاه آن در ســبد 
خانوارهاى ايرانى به ايسنا گفت: متأسفانه به دليل مشكالت بد معيشتى 
و اقتصادى مردم ديگر به فكر سالمت جسم و تحركات بدنى نيستند و 
طبيعى است كه مشكل اقتصادى در اين زمينه هم تأثر خود را گذاشته 
باشــد. شاهد هستيم اقليتى كه ورزش مى كنند اكثراً داراى درآمد باال و 
شــرايط اقتصادى مناسب هســتند و جزو قشر قوى جامعه به حساب 
مى آيند و در صد كمى ديگر هم به دليل داشتن اطالعاتى كه از فضاى 

مجازى كسب كرده اند، ورزش مى كنند.
وي با تاكيد بر اينكه ورزش يك فلسفه است گفت: بايد بدانيم از ورزش 
چى مى خواهيم و در كجا قرار داريم و قرار است به كجا برسيم و پس كه به 
صورت علمى بررسى كرديم برنامه خود را تقديم دستگاه هاى اجرايى كنيم 
و بدانيم كه دستگاه هاى اجرايى تا چه مقدار توان دارند كه برنامه ها را پياده 
و عملى كنند وگرنه همه مى دانند كه ورزش مقوله اى مثبت و براى همه نياز 
است و كسى نمى گويد ورزش خوب نيست. بايد ديد خود را علمى كنيم و 

همينطور بى علم درباره ى ورزش صحبت نكنيم.
احسانى افزود: متأسفانه از نخبه ها و نيروى دانشگاهى در اين زمينه به 
درستى استفاده نشده و وضعيت ورزش به خصوص ورزش همگانى 
در ايران وضع مطلوبى ندارد و اگر هم پيشرفتى مى بينيد باعث آن خود 

مردم هستند كه توانستند دانش الزم را كسب كرده و آن را اجرا كنند.
وي گفت: معتقدم كه پيشرفت داشتيم و كارهاى فراوانى كرديم ولى در 
چه زمينه اى؟ درست اســت كه پيشرفت كرديم ولى توسعه در اصول 
زيرســاختى نداشتيم و اين پيشــرفت ما مربوط به دانشگاه ها مى شود. 
همانطور كه مى دانيد موفق به تأســيس دانشگاه هاى فراوانى در سطح 
كشور شده ايم ولى در زمينه بهره ورى و اجرايى كردن آن موفق نبوده ايم. 
بايد جامعه به گونه اى باشــد كه 40 الى 50 درصد مردم ورزش كنند و 
همانطور كه از اسم ورزش همگانى معلوم است بايد همه گير باشد و در 

دسترس افراد كل جامعه به سهولت قرار گيرد.
وى افزود: درست است كه ورزش قهرمانى پيشرفت نسبتاً خوبى كرده 
ولى با ســرمايه گذارى روى ورزش همگانى مى توانستيم نتايج بهترى 
بگيريم و اعتقاد دارم كه دولت بايد يارانه را به قشــر ضعيف در زمينه 
ورزش اختصاص دهد كه مردم قشر ضعيف هم بتوانند از فعاليت بدنى 

خوبى برخوردار شوند.

پهلوانان همدانى هشت 
مدال رنگارنگ كشورى 

كسب كردند
 پهلوانان اين اســتان در رقابت هاى 
هنرهاى فردى و كشتى پهلوانى كشور 

هشت مدال رنگارنگ كسب كردند.
رئيس هيــأت زورخانه اى و كشــتى 
پهلوانى همدان گفــت: در اين رقابت 
ها كه به ميزبانى شيراز برگزار شد، تيم 
همدان صاحب يك نشان طال، يك نقره 

و 6 برنز شد.
بابك خاكســار اظهار داشت: در رشته 
كشــتى پهلوانى و در وزن به اضافه 90 
كيلوگرم حميد صفرى نشان طال كسب 
كرد، در رشــته ميل بازى وزن به اضافه 
70 كيلوگرم سيد سجاد موسوى به مدال 

نقره رسيد.
خاكسار در گفت و گو با ايرنا خاطرنشان 
كرد: همچنين در رشته چرخ تيز و رشته 
چرخ چمنى على شفق، در رشته سنگ 
وزن بــه اضافه يكصــد كيلوگرم على 
محمد بيات، در رشته سنگ به اضافه 90 
كيلوگرم مهدى نســايى، در رشته كباده 
وزن به اضافه 90كيلوگرم خليل ســزا 
سلطانى ، در رشته ميل سنگين وزن به 
اضافه 90جعفر نورى به مدال هاى برنز 

دست يافتند.
وى يادآور شــد: لطف ا... خاكســار از 
پيشكسوتان و مربيان ارزنده همدان نيز 
به عنوان كميته فنى اين دوره از مسابقات 
حضور داشــت ضمن اينكه سرپرستى 
تيم همدان برعهده حســن مخدور از 

پيشكسوتان اين رشته ورزشى بود.

ايرانى ها به كسى 
باج نمى دهند

 ملى پــوش تيم ملى بوكــس ايران 
گفت: مى خواســتم با شكســت دادن 
بوكســور هندى بگويم كه ايرانى ها به 

كسى باج نمى دهند.
ســجاد كاظم زاده بوكسور 69 كيلوگرم 
تيم ملى ايران و تيم چابهار در تورنمنت 
بين المللــى جام مكــران، در خصوص 
كسب مدال طالى اين رقابت ها توضيح 
داد: حريف هندى مــن در فينال، همه 
رقباى ايرانى خود را شكســت داده بود 
و دوست داشتم شكست آن ها را جبران 
كنم كه خوشــبختانه اين اتفاق افتاد تا 
هندى ها و تيم هاى ديگر بدانند ايرانى ها 

به كسى باج نمى دهند.
او در مورد نحوه برگزارى مســابقات و 
سطح آن توضيح داد: فدراسيون بوكس 
براى برگــزارى اين تورنمنت زحمات 
زيادى كشيد و خوشحالم كه تيم ايران 
قهرمان شــد. ســطح رقابت ها خيلى و 
آنچنان كه در ســطح اول دنيا باشد باال 
نبــود اما، مطمئناً تكــرار اين تورنمنت 
مى تواند به باالتر رفتن ســطح بوكس 

ايران كمك كند.
به گزارش ايســنا، دارنده مــدال برنز 
آســيا در خصــوص تيم هــاى خوب 
اين تورنمنت نيز گفــت: همانطور كه 
ديديد تيم هاى هند، سوريه و قزاقستان 
بوكســورهاى خوبــى را در تركيــب 
خود داشــتند و همين مســئله به باالتر 
رفتن سطح اين مســابقات كمك كرد. 
خوشبختانه عملكرد بوكسورهاى ايران 
نيز خــوب بــود و من اميــدوارم اين 

تورنمنت در ايران تكرار شود.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139760326005000843 مــورخ 1397/12/02 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي علي 
ذوالفقاري فرزند احمد به شماره شناسنامه 8 شماره ملى 3962220909 صادره 
از نهاوند در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 174/33 مترمربع پالك 
68فرعــي از 3734 اصلي بخش يك نهاوند واقــع در جواديه، خيابان قدس، 
روبه روي كابينت سازي علي بخشــي حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك 
رسمي هبت ا.. علي بخشي و غيره محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ 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 ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 263)
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/12/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/12/26
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شماره 1397603260050007660 مورخ 1397/11/10هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي اســمعيل 
ســورى فرزند انشاهللا  به شماره شناسنامه 2058 شــماره ملى 3961093033 
صادره ازنهاوند در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 240مترمربع قسمتى 
از پالك 19فرعي از 3779 اصلي بخش يك ثبت نهاوند واقع در ميدان عارف اول 
كوچه شهيد خدا رحمى سمت چپ حياط اول حقوق ارتفاعى ندارد خريداري از 
مالك رسمي حاجى محمد سيف تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا 
محرز گرديده اســت. 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 داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 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 246)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/11

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

موضوع  اول  شماره 139760326006001395-1397/10/22هيأت  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي وحيد جباران فرزند علي به شماره شناسنامه 998 صادره از 
ماليرشش دانگ يك باب خانه به مساحت1100مترمربع قسمتي از پالك يك 
اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالير  خريداري از مالك رسمي 
وراث امير حمزه واحدي محرز گرديده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 772)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/11

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شماره 139760326006001395-1397/10/22  هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي وحيد جباران فرزند علي به شــماره شناسنامه 998 صادره 
از ماليرشــش دانگ يك باب خانه به مساحت770/45  مترمربع قسمتي از 
پالك يك اصلي اراضي دولت آباد واقــع در بخش چهار مالير  خريداري از 
مالك رســمي وراث امير حمزه واحدي محرز گرديده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

شد.(م الف 770) خواهد  صادر  مالكيت 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/11

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شماره 139660326006001585-25 1397/12/04  هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
داود صفي فرزند عزيز ا... به شماره شناسنامه 924 صادره از مالير در ششدانگ 
اعياني به انضمام هشتادوهشــت شعير مشاع عرصه يك باب خانه  به مساحت 
142/71 مترمربع قســمتي از پالك 20 اصلي اراضي جعفرآباد واقع در بخش 4 

مالير  خريداري از مالك رسمي آقاي مسعود پژوهنده 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 سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 789)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/1/26

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي تحديد حدود عمومي حوزه ثبتي شهرستان نهاوند
به استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد حدود قسمتي 
از بخش يك شهرســتان نهاوند بنا به درخواست خانم فخر اعظم شعباني احد 
از وراث حبيب ا... شعباني برابر شــماره وارده 5286/ن/97 مورخ 1397/10/26 

125658 به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.
پالك 3999 اصلي بخش يك ثبت شهرستان نهاوند ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي ملكي حبيب ا... شعباني به ميزان سه دانگ مشاع تاريخ تحديد حدود 
فوق روز يكشــنبه مورخه 1398/01/25 ساعت 10 صبح مي باشد. لذا مراتب به 
موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر به وسيله 
اين آگهي اعالم مي شود روز و ساعت مقرر در آگهي در محل وقوع ملك حضور 
به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع 
تحديد حدود حاضر نباشــد، تحديد حدود به عمل آمده و واخواهي طبق ماده 
20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقي رقبــه مورد تحديد تا يك ماه پس از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود از طريق اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

پذيرفته مي شود. (م الف 256)
تاريخ انتشار: شنبه 1397/12/11

محمدعلي جليلوندـ  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان شركت 
ســهامى خاص به شماره ثبت 2734 و شناســه ملى 10861132533 به 
استناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ 1397/07/17 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد: 
1 - سمت اعضاى هيأت مديره به قرار ذيل تا تاريخ 1399/02/8 تعيين 
گرديد: * آقاى يوسف زهره وند باكدملى 3871435473 به نمايندگى 
از شركت بازرگانى صنايع شــير ايران (سهامى خاص) به شناسه ملى 
10102656324 و شــماره ثبت 224418 به عنوان رئيس هيأت مديره 
* آقاى روح الــه نصرتى باكدملى 3490023714 به نمايندگى از طرف 
شركت شــير پاستوريزه پگاه گيالن (ســهامى خاص) به شناسه ملى 
10720219420 و شــماره ثبت 8840 به عنــوان عضو هيأت مديره * 
طرف  از  نمايندگى  بــه  باكدملى 3871125164  خليلــى  جعفر  آقاى 
شــركت كشــت و صنعت و دامپرورى پگاه فارس (سهامى خاص) به 
شناســه ملى 10530278417 و شــماره ثبت 15564 به عنوان نائب 
رئيس هيأت مديره 2 - آقاى جعفر خليلى باكدملى 3871125164 به 
سمت مديرعامل تا تاريخ 08/02/1399 انتخاب گرديد. 3 - دارندگان 
حق امضاء : كليه قراردادها و اســناد و اوراق بهــادار و بانكى توامًا با 
امضاء مديرعامل آقاى جعفر خليلى و يكى از اعضاى هيأت مديره و در 
غياب آنها با امضاى دو عضو هيأت مديره به همراه مهر شركت و ساير 
نامه هاى ادارى با امضاء مديرعامل و مهر شركت و در غياب مديرعامل 
با امضاى يكى ديگر از اعضاى هيأت مديره با مهر شــركت معتبر مى 
باشد. 4 - اختيارات مديرعامل طبق اساسنامه : هيأت مديره بندهاى 
اختيارات  حدود  از  شــركت  اساسنامه   48 ماده   19-17-12-8-7-1
خود را به مديرعامل تفويض نمود تا براساس صرفه و صالح و با رعايت 

مقررات و ضوابط جارى شركت اقدام نمايد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مالير
(396401) 

آگهي تحديد حدود اختصاصي حوزه ثبتي شهرستان نهاوند
به استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد حدود قسمتي 
از بخش يك شهرســتان نهاوند بنا به درخواست خانم فخر اعظم شعباني احد 
از وراث حبيب ا... شعباني برابر شماره وارده 5286/ن/97 مورخه 1397/10/26 

125658 به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.
پالك 3875 اصلي بخش يك ثبت شهرستان نهاوند ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي ملكي حبيب ا... شعباني به ميزان سه دانگ مشاع تاريخ تحديد حدود 
فوق روز شنبه مورخه 1398/01/24 ساعت 10 صبح مي باشد. لذا مراتب به موجب 
ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر به وســيله اين 
آگهي اعالم مي شود روز و ساعت مقرر در آگهي در محل وقوع ملك حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع تحديد 
حدود حاضر نباشد، تحديد حدود به عمل آمده و واخواهي طبق ماده 20 قانون 
ثبت به حدود و حقوق ارتفاقي رقبه مورد تحديد تا يك ماه پس از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود از طريق اداره ثبت اســناد و امالك نهاوند پذيرفته 

مي شود. (م الف 255)
تاريخ انتشار: شنبه 1397/12/11

محمدعلي جليلوندـ  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهي تحديد حدود اختصاصي حوزه ثبتي شهرستان نهاوند
به استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد حدود قسمتي 
از بخش يك شهرســتان نهاوند بنا به درخواست خانم فخر اعظم شعباني احد 
از وراث حبيب ا... شعباني برابر شماره وارده 5286/ن/97 مورخه 1397/10/26 

125658 به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.
پالك 3967 اصلي بخش يك ثبت شهرستان نهاوند ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي ملكي حبيب ا... شعباني به ميزان سه دانگ مشاع تاريخ تحديد حدود 
فوق روز دوشنبه مورخه 1398/01/26 ســاعت 10 صبح مي باشد. لذا مراتب به 
موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر به وسيله 
اين آگهي اعالم مي شود روز و ساعت مقرر در آگهي در محل وقوع ملك حضور 
به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع 
تحديد حدود حاضر نباشــد، تحديد حدود به عمل آمده و واخواهي طبق ماده 
20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقي رقبــه مورد تحديد تا يك ماه پس از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود از طريق اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

پذيرفته مي شود. (م الف 253)
تاريخ انتشار: شنبه 1397/12/11

محمدعلي جليلوندـ  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهي تحديد حدود اختصاصي حوزه ثبتي شهرستان نهاوند
به استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد حدود قسمتي 
از بخش يك شهرســتان نهاوند بنا به درخواست خانم فخر اعظم شعباني احد 
از وراث حبيب ا... شعباني برابر شماره وارده 5286/ن/97 مورخه 1397/10/26 

125658 به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.
پالك 3873 اصلي بخش يك ثبت شهرستان نهاوند ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي ملكي حبيب ا... شعباني به ميزان سه دانگ مشاع تاريخ تحديد حدود 
فوق روز سه شــنبه مورخه 1398/01/27 ساعت 10 صبح مي باشد. لذا مراتب به 
موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر به وسيله 
اين آگهي اعالم مي شود روز و ساعت مقرر در آگهي در محل وقوع ملك حضور 
به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع 
تحديد حدود حاضر نباشــد، تحديد حدود به عمل آمده و واخواهي طبق ماده 
20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقي رقبــه مورد تحديد تا يك ماه پس از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود از طريق اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

پذيرفته مي شود. (م الف 252)
تاريخ انتشار: شنبه 1397/12/11

محمدعلي جليلوندـ  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهي تحديد حدود عمومي حوزه ثبتي شهرستان نهاوند
به استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد حدود قسمتي 
از بخش يك شهرســتان نهاوند بنا به درخواست خانم فخر اعظم شعباني احد 
از وراث حبيب ا... شعباني برابر شماره وارده 5286/ن/97 مورخه 1397/10/26 

125658 به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.
پالك 3942 اصلي بخش يك ثبت شهرســتان نهاوند ششدانگ يك قطعه باغ 
ملكي حبيب ا... شعباني به ميزان سه دانگ مشاع تاريخ تحديد حدود فوق روز 
چهارشــنبه مورخه 1398/01/28 ساعت 10 صبح مي باشد. لذا مراتب به موجب 
ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر به وســيله اين 
آگهي اعالم مي شود روز و ساعت مقرر در آگهي در محل وقوع ملك حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع تحديد 
حدود حاضر نباشد، تحديد حدود به عمل آمده و واخواهي طبق ماده 20 قانون 
ثبت به حدود و حقوق ارتفاقي رقبه مورد تحديد تا يك ماه پس از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود از طريق اداره ثبت اســناد و امالك نهاوند پذيرفته 

مي شود. (م الف 254)
تاريخ انتشار: شنبه 1397/12/11

محمدعلي جليلوندـ  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

 موفقيت ورزشــكاران همدانى در 
مسابقات اســتقامتى باعث شده تا اين 
اســتان با وجود عمر كوتاه در فعاليت 
رشته هاى سه گانه و دوگانه، يكى از 
پرورش  اصلى  (پايلوت)  هاى  آزمونه 

استعدادها و نخبه پرورى كشور شود.
ورزش ســه گانه تركيبى اســت كه 
شــركت كنندگان در آن بــا انجــام 
ســه مرحله اســتقامتى شــامل شنا، 
يكديگر  بــا  دو  و  دوچرخه ســوارى 
رقابت مى كننــد و ورزش دوگانه نيز 
تركيبى از دو صحرانوردى و تيراندازى 
است و در مجموع مسافت هر يك از 
اين مرحله ها بسته به نوع مسابقه تغيير 

مى كند. 
رشــته ورزشى سه گانه «ياترى اتلون» 
يكى از رشــته هــاى المپيكى داراى 
طرفداران زياد در جهان است و شامل 
1500 متر شــنا، 40 كيلومتر دوچرخه 
سوارى و 10 كيلومتر دو صحرانوردى 
است كه به صورت متوالى و پى در پى 
انجام مى شود و از نظر كارشناسان يك 
رشته ورزشى سخت و طاقت فرسا در 
عين حال يك ورزش بســيار مفرح و 

پويا محسوب مى شود. 
به گزارش ايرنا از همين رو ورزشكاران 
اين رشــته را مردان آهنين مى نامند و 
از آنجا كه علــم روز ورزش در اين 
ورزش سه رشته اى بسيار دخيل است 
و ورزشكاران بايد تجهيزات سه رشته 
ورزشى را در اختيار داشته باشند، يك 

ورزش پرهزينه نيز شناخته مى شود.
 سه گانه در ايران

اين رشــته از ســال 1380 توسط بهرام 
افشــارزاده دبيركل كميتــه ملى المپيك 
بــه عنوان كميتــه ورزش ســه گانه در 
زيــر مجموعه فدراســيون دو و ميدانى 
شــروع به فعاليت كرد و در سال 1382

به عنوان انجمن ورزش ســه گانه كشور 
به كنفدراسيون سه گانه آسيا معرفى شد.

ســپس در سال 1385 سردار محمد على 
صبور به عنوان سرپرســت فدراســيون 
ورزش ســه گانه منصــوب و 23 آبان 
1385 بــا اكثريت آرا به عنــوان رييس 
فدراســيون ورزش ســه گانه جمهورى 
اســالمى ايران انتخاب شد و در خرداد 
1386 با تالش فراوان و تدوين اساسنامه 
مربوطه و ارســال آن به كنفدراسيون سه 
گانه آسيا به عنوان بيست و يكمين عضو 
آن كنفدراسيون (ASTC) انتخاب شد.

نخســتين دوره ليگ ورزش ســه  گانه 
باشــگاه هاى كشــور در ســال 1387 با 

شــركت 21 تيم و بيش از 80 ورزشكار 
برگزار شد.

گانه  سه  تويســركانى  پديده   
ايران را لرزاند

ســلمان تيمورى پديده تويسركانى و از 
پرافتخارترين ورزشــكاران دوگانه و سه 
گانه كشــور به شمار مى رود و در واقع 
تاريخ ورزش دوگانه و ســه گانه همدان 
با فعاليت نابغه تويسركانى به ثبت رسيده 

است.
ورزشــكارى كه توانست در ميادين ملى 
و بين المللى بارها مقام كســب كند اما 
پس از گذشت چند سال ديگر در سطح 
اين افتخارات قرار نگرفت و از مسابقات 

رسمى دور شد.
اين پديده ورزش هاى دوگانه و سه گانه 
ايران سال ها توانست نام كشورمان را در 
ميادين بين المللى اين رشته مطرح سازد.

تيمورى پس از ســال ها افتخار آفرينى 
رهســپار استان البرز شــد اما مصاحبه 
عليه دســت اندركاران فدراسيون منجر 
بــه محروميت او شــد و شــهريورماه 
امســال بــود كه خواســتار بخشــش 
محروميــت و حضور دوباره در ميادين 

ملى و بين المللى شد.
آخرين عنوان اين ورزشــكار نقره غرب 
آسيا و برنز كاپ آزاد آسيا بود كه آذرماه 
95 كسب شــد و همچنين در مسابقات 
سه گانه نيروهاى مسلح بارها مدال آورى 

كرد.
 جوانان همدانى ادامه دهنده راه 

تيمورى
پرافتخارترين  تيمــورى  جدايــى  امــا 

ورزشكار ســه گانه و دوگانه همدان از 
اين اســتان پايان موفقيت هاى اين رشته 
ورزشــى در ديــار الوندنشــينان نبود و 
جوانان همدانى ادامه دهنده راه پرافتخار 

او شدند.
بهمن ماه ســال گذشــته تيم ورزش سه 
گانه استان همدان براى نخستين بار مقام 
سوم مسابقات قهرمانى جوانان كشور را 

از آن خود كرد.
امســال نيز محمدســجاد رحيمى فر از 
همدان چهره جديد مســابقات قهرمانى 
سه گانه اميدهاى كشور بود كه موفق شد 
با زمان يك ساعت و 11 دقيقه و 22 ثانيه 

به مدال نقره دست يابد.
تداوم موفقيت ها سبب شد تا آريا قربانى 
از شهرستان اسدآباد هفته قبل به اردوى 
آماده ســازى تيم ملى ســه گانه جوانان 

فراخوانده شود.
بانوان نيز سهم بسزايى در كسب افتخار 
بــراى ورزش هاى دوگانه و ســه گانه 
همدان داشته اند و در ليگ دوگانه بانوان 
كشور در جايگاه دوم قرار گرفتند؛ ضمن 
اينكــه پانته آ قلى پــور از همدان براى 
نخستين بار با كسب عنوان نايب قهرمانى 

مسابقات، پديده نوظهور لقب گرفت.
 كوهســتان همــدان ميعادگاه 

پرورش استعدادها
رئيس هيــأت ورزش هاى ســه گانه و 
دوگانه همدان مى گويد: همدان با توجه 
به قابليت كوهســتانى و ارتفاع مناسب 
بهترين مكان براى پــرورش نخبه هاى 

اين 2 رشته ورزشى است.
على خدابنده لو افزود: ورزش هاى ســه 

گانــه و 2 گانه نياز به تمرينات هوازى و 
پرفشــار به خصوص در ارتفاع دارد كه 
اين ويژگى در اســتان همدان به خوبى 

فراهم است.
وى خاطرنشــان كرد: اگرچه در همدان 
فضــاى آبى محدود اســت اما در دوى 
صحرانــوردى و دوچرخه ســوارى به 
خوبى مــى توانيم فعاليت خــود را در 

ورزش دوگانه داشته باشيم.
خدابنده لو با اشاره به اينكه رشته سه گانه 
ورزشــى مفرح و در عين حال ســخت 
است، اظهار داشــت: اين رشته متشكل 
از ســه رشته ورزشى شــنا، دوميدانى و 

دوچرخه سوارى جاده است. 
وى ادامه داد: در مســابقات رسمى اين 
رشته، ورزشــكاران بايد 1500 متر شنا، 
10 كيلومتر دوندگى و 40 كيلومتر را در 

جاده با دوچرخه طى كنند. 
ــه  رئيــس هيــأت ورزش هــاى ســه  گان
و دوگانــه همــدان ايــن اســتان را يكــى 
از قطب هــاى كشــورى در ايــن 2 رشــته 
ــتن  ــا داش ــدان ب ــت: هم دانســت و گف
قهرمانــان ملــى يكــى از قطب هــاى 
بــه  كشــور  ســه گانه  ورزش  اصلــى 

ــى  رود. ــمار م ش
وى يادآور شد: هم اكنون به فكر فراهم 
كردن مكان و تجهيزات مناسب در تمام 
رده هاى سنى اين رشــته هستيم ضمن 
اينكه ارتقا ســطح دانش مربيــان را در 

دستور كار داريم.
خدابنده لو افزود: رشد و ارتقاى ورزش 
هاى ســه گانه و استفاده از ظرفيت هاى 
اســتان اراده و حمايت فدراسيون و نيز 

دستگاه ورزش استان را مى طلبد و سال 
آينــده نيز همانند امســال قصد داريم با 
برگزارى دوره استعداد يابى و دوره هاى 
مربيگرى و داورى اين ورزش پر اهميت 
كه متاســفانه مغفول مانده اســت را به 

جايگاه واقعى خود در استان برسانيم.
وى تعامــل با آموزش و پــرورش را از 
ديگر برنامه هاى مهم هيأت ســه گانه و 
دوگانه همدان دانست و گفت: همكارى 
بــا آموزش و پرورش نقــش موثرى در 
توسعه و گسترش اين رشته ورزشى در 

سطح استان خواهد داشت. 
رئيس هيأت ســه گانه دربــاره فعاليت 
ورزشــكاران اين رشته گفت: هم اكنون 
ورزشــكاران مرد همزمان در سه رشته 
ســوارى  دوچرخه  و  دووميدانى  شــنا، 
فعاليت مى كنند اما بانوان در دو رشــته 
دووميدانى و دوچرخه ســوارى فعاليت 

دارند.
خدابنده لو خاطرنشــان كــرد: هم اينك 
بيــش از 200 ورزشــكار همدانــى در 
ورزش ســه گانه فعاليت دارند و باتوجه 
به شرايط و بســترهاى موجود، استقبال 

آقايان بيشتر از بانوان است.
وى بــا بيــان اينكه ايــن ورزش درآمد 
زا نيســت، افزود: شــايد يكى از عمده 
مشــكالت ما كمبود بودجه اســت و از 
ســوى ديگر ايــن ورزش در حد الزم 
شناخته شده نيست و به جز كمك هاى 

دستگاه ورزش حامى مالى نداريم.
رئيس هيأت ســه گانه همدان با تاكيد بر 
لزوم برخوردارى از اســتخر گفت: رشته 
ســه گانه نياز به تمريــن در آب دارد و 
انتظار داريم فضاى يكى از اســتخرهاى 
سطح همدان به اين رشته اختصاص يابد 
تا بتوانيم به موفقيت هاى بيشترى دست 

يابيم.
خدابنــده لــو بــا بيــان اينكــه حــرف اول 
ــد،  ــه را شــنا مــى زن در رشــته ســه گان
ــه طــور طبيعــى اســتان هــاى  گفــت: ب
ــل برخــوردارى از آب  ــه دلي ــاحلى ب س
ــق  ــا مناط ــتند ام ــق هس ــاى آزاد موف ه
ــاى  ــال ه ــز در س ــران ني ــتانى اي كوهس
ــته  ــى داش ــاى خوب ــرفت ه ــر پيش اخي
انــد و مــا نيــز توانســته ايــم بــه عنــوان 
ــور  ــى كش ــاى اصل ــب ه ــى از قط يك

ــم. خــود را مطــرح كني
وى با اشــاره بــه اينكه ســه گانه يك 
رشــته المپيكى است، گفت: خوشبختانه 
ورزشكاران خوبى در اين رشته پرورش 
داده ايم و اميدواريم بتوانيم براى المپيك 

2020 توكيو سهميه كسب كنيم.

سه گانه، ورزشى نوظهور 
در ويترين افتخارآفرينى همدان



 

Y K

 

خبـر

گزارش 

فرهنگگردشگري

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا نيمه ابري- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

شنبه  11 اسفندماه 1397  24 جمادي الثاني 1440  2 مارچ 2019  شماره 3425

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:20  
خورشيد         06:44                   طلوع 
اذان ظهر                      12:28
غروب خورشيد              18:12
اذان مغرب                   18:29 
نيمه شب شرعي           23:48

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 كب
وند

نها
   

ان
رك

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

4 7 8 7 7 7 7 9 8 8 7
-4 -2 -1 -3 -3 -3 -2 -1 -2 -1 -2  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):
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■ دوبيتي:
ز وصلت تا بكى فرد آيم و شم                                 جگر پر سوز و پر درد آيم و شم
بمو گوئى كه در كويم نيايى                                         مو تا كى با رخ زرد آيم و شم

با مهلت دوهفته اى به اپراتورها
هماهنگى ارتباطى براى زائران و مسافران 

نوروزى آغاز شد
 در راستاى برقرارى ارتباطات پايدار نوروزى، سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويى جلسات هماهنگى را با اپراتورهاى ارتباطى براى 

بررسى مشكالت ارتباطى شهرهاى مسافرخيز در نوروز 98 آغاز كرد.
اســتانهاى شمالى و جنوبى و شهرهاى زيارتى همه ساله در ايام نوروز 
بيشــترين مســافران را به خود اختصاص مى دهند و موضوع كيفيت 
ارتباطــات اينترنت و تلفن همراه در اين اســتانها يكى از دغدغه هاى 
مسافران نوروزى است. براين اساس كميته برقرارى ارتباطات نوروزى 
هر ســال در رگوالتورى تشكيل مى شود تا با هماهنگى و تقسيم كار 
ميان اپراتورها، نســبت به پايدارى كيفيت ارتباطات در اين ايام، برنامه 

ريزى مناسب صورت گيرد.
از اين رو بررسى مشــكالت ارتباطى و هماهنگى براى ايجاد پوشش 
كامل و تامين ارتباطات پايدار براى مسافران و زائران نوروزى، از استان 

خراسان رضوى آغاز شد.
در اين راستا حسين فالح جوشــقانى رئيس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويى در نشســتى با حضور معاون امور پســتى، ارتباطى 
و فنــاورى اطالعات اين ســازمان، مديران اســتانى و نمايندگان فنى 
اپراتورهاى ثابت و ســيار در خراســان رضوى، موضوعات مربوط به 
پوشــش پايدار ارتباطات در ايام نوروز در اين اســتان را مورد بررسى 
قرار داد و با درنظر گرفتن مهلت 2 هفته اى، تكاليفى براى اپراتورهاى 

ارتباطى تعيين كرد.
دراين باره حامدرضا اســماعيلى سخنگوى ســازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويى در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشــت: راه اندازى 
سايتهاى جديد تلفن همراه از سوى اپراتورها در زمان باقيمانده تا پايان 
سال، نيازمند هماهنگى و مشــاركت تمامى دستگاههاى مرتبط است. 
براين اساس براى سرعت بخشيدن به پيشبرد برنامه هاى مدنظر توسعه 
قرار شــد، هماهنگى و همكارى حداكثرى با اپراتورهاى ارتباطى و نيز 

دستگاههاى مرتبط انجام شود.
وى با اشاره به برگزارى نشســت كميته هماهنگى ارتباطات نوروزى 
از سوى رگوالتورى با نمايندگان اپراتورها در خراسان رضوى، گفت: 
اشتراك گذارى امكانات ميان اپراتورها و تامين فضاهاى مورد نياز براى 
ارائه ســرويس دهى بهتر به كاربران در ايام نوروز، بدون در نظر گرفتن 

مناسبات صرفا اقتصادى، يكى از تصميمات اين كميته است.
مديــر روابط عمومى ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات راديويى 
با اشــاره به تردد حدود 5 ميليون مســافر و زائــر در ايام نوروز به 
مشــهد مقدس، خاطرنشان كرد: در اين نشست مقرر شد اپراتورهاى 
تلفن همراه تا قبل از بيســتم اســفندماه جارى با راه اندازى سايتهاى 
جديــد موبايل و افزايش تجهيزات ارتباطى، امكان پوشــش كامل و 
ارائــه خدمات با كيفيت ارتباطــى را در تمامى نقاط تجمع جمعيتى، 
مســيرهاى پرتردد، پايانه هاى مسافرى شــامل ايستگاههاى راه آهن و 
فرودگاه و مســيرهاى جاده اى ورودى و خروجى به اســتان خراسان 

را فراهم كنند.
به گفته وى، همچنين مقرر شــد براى پيشبرد اهداف مدنظر و پيگيرى 
مصوبات اين نشست و نيز هماهنگى بيشتر بين اپراتورها و دستگاههاى 
مرتبط، كميته اى موقت با حضور مديران اســتانى مرتبط با اين حوزه و 
نمايندگان اپراتورها به رياســت مديركل ICT استان خراسان رضوى 

تشكيل شود.
اســماعيلى تاكيد كرد: نشســت هماهنگى ارتباطات نوروزى در ساير 

استانها نيز از سوى رگوالتورى برقرار خواهد شد.
در همين حال، شــب گذشته وزير ارتباطات نيز از توافق دوم رومينگ 
ملى ديتاى دو اپراتور بزرگ براى پوشــش 3800 كيلومتر جاده و بيش 
از 5500 روستاى به ۳G و ۴G خبر داد تا نقاط كور در اين مناطق نيز 

در دسترس قرار گيرند.

عضو كانون سازندگان ساز كشور:
اطالع دقيقى از تعداد سازگران 

در دست نيست
 عضو كانون سازندگان ساز كشور با بيان اينكه 
اطالع دقيقى از تعداد ســازگران كشــور در دست 
نيســت گفت: همدان در حوزه ســاخت ســاز از 
نظــر تعداد هنرمندان شــاغل و تنوع آثار و كيفيت 
محصول فعال اســت اما با اين وجود بســيارى از 
كارگاه هاى آن تجهيز نيســت. بــه گزارش فارس؛ 
در ايام برگزارى بيســت و يكمين دوره جشنواره 
موســيقى فجــر اســتان عالقمندان بــه هنر فاخر 
موسيقى شاهد افتتاح موزه ســازندگان ساز استان 
در محل گالرى هنرهاى تجســمى مجتمع فرهنگى 

هنرى بوعلى سينا بودند.
برپايى اين نمايشــگاه كه از يكم تا هفتم اسفندماه 
دايــر بود، به عنوان اتفاقى نادر براى نخســتين بار 
در اســتان همدان رخ داده اســت. در همين رابطه 
خبرنــگار فــارس گفت و گويــى با مســوول اين 

نمايشگاه داشته است كه در ادامه مى خوانيد.
مهرداد وارســته در ابتدا با بيان اينكه اين نمايشگاه 
حاصل تــالش و هنرنمايى 15 هنرمند برجســته 
رشته سازســازى استان است اظهار كرد: باتوجه به 
فراخوانــى كه از طرف دبيرخانه بيســت و يكمين 
دوره جشــنواره موســيقى فجر اســتان براى همه 
سازندگان ساز استان ارسال شد، در نهايت 45 ساز 
بــراى ارائه در اين نمايشــگاه انتخاب و به نمايش 

گذاشته شد. 
وى گفت: تمام اين آثار از ســازهاى ســنتى و يا 
موســيقى كالســيك ايرانى هســتند كه شامل تار، 
سه تار، سنتور، كمانچه، نى، قانون، تنبور، عود، بربط 
هســتند.عضو كانون سازندگان ساز كشور هدف از 
برگزارى اين نمايشــگاه را معرفى بيشتر هنرمندان 
ســازگر اســتان و نمايش توانايــى و ظرفيت  هاى 
اســتان در زمينه اين هنر فاخر اين نمايشــگاه داير 

شده است.
وى ادامــه داد: البته انتظار دبيرخانه جشــنواره از 
سازندگان ساز بسيار بيشــتر آنچه بود كه در حال 
حاضــر اتفاق افتاده اســت، متاســفانه بنابر داليل 
بســيارى اين امر چندان از طرف دوستان سازگر ما 

مورد استقبال قرار نگرفت.
وارســته گفت: متاسفانه از تعداد دقيق سازگرها كه 
تعدادشــان هم كم نيست و حتى بســيارى از اين 
عزيزان در ســطح كشــور برند و معروف هستند، 
اطالعات مناسبى در دســترس هيچ اداره و نهادى 

وجود ندارد.
وى با تاكيد بر اينكه برگزارى اينگونه نمايشــگاه ها 
تاثير فراوانى در بهبود شــرايط و شناسايى اين هنر 
فاخــر به مــردم دارد گفت: ديــدن توانمندى هاى 
هنرمنــدان اســتان و آشــنايى و ارتبــاط بيشــتر 
نوازندگان، عموم مردم و مســئوالن با ســازگرها 
و حتى خود ديدن سازها (بســيارى از مردم حتى 
اسم برخى سازها را نشنيده يا از نزديك نديده اند) 
مى تواند نقش موثــرى در اعتالى فرهنگ و حفظ 

اين ميراث گران بها داشته باشد.
عضو كانون سازندگان ســاز كشور  ادامه داد: البته 
اســتان همدان خوشبختانه در حوزه ساخت ساز از 
نظر تعداد هنرمندان شاغل در اين حرفه و تنوع آثار 
و كيفيت محصول بســيار توانمند و فعال است كه 
حتــى به جرات ميتوان گفت كه يكى از قطب هاى 

اين هنر و صنعت در سطح كشور است.
وى افزود: متاسفانه بنا به داليلى اين افراد كمتر ديده 
شده اند و يا بســيارى از كارگاه هاى فعال اين حرفه 
تجهيز نبوده اســت ضمن اينكه قريب به 90 درصد 

كارگاه ها از نظر ايمنى در سطح استاندارد نيستند.
وارســته تصريح كرد: از طرفــى ديگر تعدادى 
از همــكاران ما از لحاظ ســطح كيفى محصول 
توليدى خود با بســيارى از ويژگى  هاى يك اثر 
خوب و قابل قبول فاصلــه دارند كه اميدواريم 
با ارتباط و نشســت ها و همچنين اســتفاده بهينه 
از دانش و تجربيات اســتادان و بزرگان اين هنر 
فاخــر بتوانيم آثار بهترى به جامعه هنرى تحويل 

دهيم.

كاربران ايرانى آيفون باز هم محروم شدند 
 تحريم هاى شركت هاى فناورى امريكايى بار ديگر گريبان كاربران 
ايرانــى را گرفت؛ دارندگان گوشــى آيفون از دسترســى به برخى 

برنامه هاى ايرانى محروم شدند. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ؛ از چهارشــنب شــب اســتفاده از 
اپليكيشــن هاى فارســى در حوزه پرداخت و ارائه ســرويس روى 

گوشى هاى اپل در ايران از كار افتاده است. 
در حال حاضر گواهينامه هايى كه تعداد زيادى از اپ هاى فارسى براى 

دور زدن محدوديت اپل استفاده مى كردند، مسدود شده است.
حاال كاربران آيفون امكان اســتفاده از اپليكيشــن هايى مانند اسنپ، 
تپســى، اپ هاى حوزه پرداخت يا فروشــگاه هاى فروش اپليكيشن 

فارسى مانند سيب اپ را ندارند. 

17 كشور مصرف كننده داروهاى زيستى 
ايرانى هستند 

 دبير ســتاد توسعه زيســت فناورى معاونت علمى گفت: در حال 
حاضر داروهاى توليدشده در كشور به 17 كشور دنيا صادر مى شود. 

بــه گزارش گروه علمى باشــگاه ؛ مصطفى قانعــى درباره وضعيت 
داروهاى زيســتى توليدشده در كشــور اظهار كرد: وضعيت ايران در 
اين حوزه بسيار مناسب است و در حال حاضر داروهاى توليدشده در 
كشور به 17 كشور دنيا صادر مى شود.دبير ستاد توسعه زيست فناورى 
معاونت علمى رشــد علمى كشور در حوزه داروهاى زيستى را قابل 
توجه توصيف كرد و گفت: كســى تصور نمى كــرد ايران كه روزى 
واردكننــده داروهاى زيســتى بود به يك صادركننده تبديل شــود و 

داروهاى توليدى داخل به 17 كشور صادر شود.

ايموجى" به پالك  خودرو ها اضافه مى شود! 
 يكى از اياالت اســتراليا دست به ابتكارى در تخصيص پالك هاى 
خودرو زده كه البته هدف از انجام آن مشخص نيست اما به متقاضيان 
دريافت پالك اجــازه مى دهد از پنج "ايموجــى" دنياى مجازى در 

تركيب اعداد و حروف پالك خودروى خود استفاده كنند. 
به گزارش ايســنا؛ با توجه به رويه توســعه ابزارهــاى ارتباطى گفته 
مى شود رفته رفته ابعاد فضاى مجازى گسترش مى يابد و دامنه سيطره 
آن بر فضاى حقيقى نيز مسلط مى شود كما اينكه اخيرا ايالت كوئينزلند 
استراليا دست به ابتكار عملى در تخصيص پالك هاى سفارشى خودرو 

زده و امكان افزودن ايموجى به اعداد و حروف را داده است.
قرار است به زودى رانندگان اين ايالت از شماره پالك هاى ايموجى دار 

در پشت خودروى خود استفاده كنند.

دومين دوقلوهاى نيمه همسان جهان 
4 ساله شدند

 محققان طى پژوهشى دومين نمونه تولد دوقلوهاى نيمه همسان 
جهان را گزارش كرده اند. اين دوقلوها اكنون در اســتراليا زندگى مى 
كنند.به گزارش مهر،از نظر علم پزشــكى دو نوع دوقلو همســان و 
غيرهمسان وجود دارد. اما اكنون محققان اعالم كرده اند در كوئينزلند 

استراليا دوقلوى نادرى به دنيا آمده اند كه «نيمه-همسان» هستند. 
اين دومين نمونه دوقلوى نيمه همسان در جهان است و  همچنين نخستين 
بارى اســت كه اين نوع دوقلو هنگام باردارى مادر و با استفاده از تست 
ژنتيك مشــخص شده است.دوقلوهاى غير همســان از دو اسپرم و دو 
تخمك متفاوت زاده مى شوند. ولى دوقلوهاى همسان يك تخمك تنها 

توسط يك اسپرم بارور و سپس به دو جنين تقسيم مى شود.

مشتركان اينترنت كشور ريزش كرد
ــاذ  ــد، أتخ ــان مى ده ــات نش ــوزه ارتباط ــمى ح ــاى رس  آماره
ــل  ــت از ســوى اپراتورهــاى موباي ــه اينترن سياســت افزايــش تعرف
ــز و روى  ــا در فصــل پايي ــى آنه ــتركان اينترنت ــزش مش ــث ري باع
آوردن آنهــا بــه اينترنــت ثابــت يــا فرارشــان از قيــد و بنــد اينترنــت 

شــده اســت.
به گزارش مهر؛ با گسترش و نفوذ روزافزون تكنولوژى هاى ارتباطى 
در بدنه جامعه، اغلب كاربران دســتگاه هاى ديجيتال با مفاهيمى نظير 
پهن باند، ارتباطات ثابت و ســيار و موضوعاتى نظير اينترنت ۳G و 

۴G آشنايى حداقلى پيدا كرده اند.
آمارها مى گويد تعداد مشتركان اينترنت پهن باند در كشور طى سه ماهه 

پاييز نسبت به فصل تابستان كاهش 3/7درصدى داشته است.

سينـما

■ قد  س........................... .قانون مورفي-هت تريك 
■ قد  س2.......  ماموريت غيرممكن - پاستاريوني
■ فلسطين1.................................. سوتفاهم- تخته گاز
فلسطين 2..................................... جن زيبا-درساژ
■ سينما كانون................. پاردايس - ضربه فني
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- سندباد و سارا
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

مريم مقدم»
 از آنجــا كه همــدان  تمــام ويژگى هاى يك 
شهرگردشــگر پذيرو نيمه مدرن ماننــد ترافيك، 
آلودگى باال، وجود مراكز تفريحى، هنرى و فرهنگ 
متفــاوت را دارد؛ بنابراين از لحاظ ذهنى و فكرى 
نســبت به ساير نقاط كشور جايگاه مطلوبى را دارا 
اســت و مى تواند يك نمونه مطلــوب از ويترين 

گردشگرى و تاريخ ايران امروز باشد. 
همــدان مى تواند محل تعطيــالت يك يا دو روزه 
اســتانهاى اطــراف  و حتــى در مســير تورهاى 
گردشگران خارجى باشــد؛ اما بايد بتوانيم نكاتى 
را تقويت كنيم تا همدان  آيينه مقاصد گردشــگرى 

غرب در ايران  باشد .
 شواهد بيانگر آن است كه فضاى فراغت شبانه در 
همدان مغفول مانده اســت. اگر تمركز روى برخى 
از نقاط شــهرى باشــد، به راحتى مى توان آنها را 
براى تبديل شدن به زندگى شبانه تجهيز كرد؛ چرا 
كه تامين امنيت آن هم ســخت نيست و همدان از 

شهرهاى امن كشور است .
همدان يكى از نخســتين پايتخت هاى ايران است. 
آرامگاه دو تن از شخصيت هاى افسانه اى عهد عتيق 

به شمار مى رود.
 كتيبه هاى شــاهان بزرگ هخامنشى را در دل دارد 
و البته پدر علم پزشــكى جايگاهى جاودانى در آن 
شــهر به خود اختصاص داده اســت. همه ى اينها 
در كنار غار عظيم عليصدر باعث مى شــود تا تنها 
نگاهى گذرا به اين فهرســت توريست ها را براى 
بازديد از همدان ترغيب كند. اما اگر يك گردشگر 
، شــامگاه وارد خيابانهاى شــهر همدان شود شهر  
همدان يك شهر كم نور با شبهايى تاريك است اين 
مهم را كمتر كســى مى تواند انكار كند چرا كه به 
قولى آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است .

نور يكى از عناصر غيركالبدى منظر شــهرى است 
كه مى تواند تاثير بســزايى در كيفيت فضا داشــته 
باشــد. از آنجايى كه بيش از 80 درصد از تاثير ما 
از جهــان از طريق ارتباط بصرى به وجود مى آيد، 
بنابراين ادراك ما از فضا وابسته به ميزان روشنايى 

آن است. 
هيچ يك از برجهاى تاريخى همچون آرامگاه بوعلى 
ســينا ؛ باباطاهر و .. در همدان از نورپردازى بهره 
مند نيســت و بقيه مناطق شهرى نيز از اين نعمت 
بى بهره هســتند و تاالر قرآن هم به عنوان يكى از 
گنبدهاى روشن شهر به دور از خالقيت نورپردازى 
با رنگ ثابت مدتى اســت در شب روشن است اما 
پرواضح است كه  شــما در همدان با انگيزه ديدن 
نورپردازى در ســطح شهر همدانگردى در شب را 
انتخاب نميكنند و اين در دنياى روبه توسعه امروز 

يك نقطه ضعف است .
 نور به عنوان نمادى از پويايى  

نور به عنوان نمادى از پويايى و جريان زندگى، در 
فعاليت شبانه ى شهرهاى امروزين به عنوان مكانى 
شــبانه روزى نقش مهمى ايفا مــى نمايد. نور تنها 
ابزارى براى روشن كردن فضا نيست بلكه خود مى 

تواند فضا را بــه وجود آورد و 
خواص فضا شامل رنگ و بافت 
را تغيير داده يا بر آن تاكيد كند. 
شاخصه  مهمترين  كه  آنجايى  از 
مديريت شــهرى موفق، توانايى 
مى  شهروندان  نيازهاى  پاسخ به 
اماكن  صحيح  نورپردازى  باشد، 
شهروندان  نياز  تواند  مى  شهرى 
بــه فعاليتــى امــن و دلپذير در 
ساعات شــب را مرتفع نموده و 
تاثيرى خوشــايند بر روان آن ها 
داشــته باشــد. به هميــن دليل 
پيشــرو،  شــهرهاى  در  امروزه 
مجموعــه ى مديريت شــهرى 
در تعاملى مثبــت با متخصصان 
اجتماعى  نگرشــى  نورپردازى، 
دنبال  را  شــهرى  نورپردازى  به 

نموده و با استفاده از آن در صدد ايجاد ارتباط ميان 
شهروندان و محيط شــهرى مى باشند. اين روزها 
كه در چندقدمى از راه رســيدن نوروز هستيم بيراه 
نيست اگر از مسئوالن شهرى بخواهيم براى روشن 

شدن همدان تاريك طرحى نو دراندازند .
در شــهرها، عالوه بــر عناصر و اجــزاى كالبدى 
تشكيل دهنده ى فضا شــامل كف، سقف، بدنه و 
عناصر مســتقر در فضا، عناصر غيركالبدى شــامل 
رفتارها و فعاليت هــاى در حال انجام در فضا نيز 
از اجزاى اصلى فضاى شــهرى بــوده و تمام اين 
موارد به عنوان موضوع اصلى نورپردازى شــهرى 
به حســاب مى آيند. در اين راستا استفاده صحيح 
از نورپردازى در شــهرها نيازمند شناخت ويژگى 
هاى نور و ارتباط آن با محيط و نيز آشنايى با تاثير 
آن بر رفتارهاى انســانى دارد كه در صورت فراهم 
آمدن چنين شــرايطى، مى توان شاهد پديد آمدن 

فضاهايى جذاب، مولد و خالق 
در سطح شــهر بود. مولفه هاى 
اصلى نورپردازى شــامل هدف 
نورپــردازى، ويژگى منبع نور و 
موقعيت آن است. در طرح هاى 
نورپردازى شهرى بسته به اينكه 
چه عنصرى از فضا با استفاده از 
كدام منبع نــورى و با چه زاويه 
اى نورپــردازى شــود، حس و 
كيفيــت متفاوتى را بــه وجود 
نورپردازى  چنيــن  آورد.  مــى 
براى آنكه بتواند بر كارايى فضا 
بيافزايد مى بايست در ارتباط با 
و هويت  ها  جهت  نظم بصرى، 

شهرى باشد.
هر يك از فضاهاى شهرى داراى 
هويت و بار معنايى خاص خود 
است كه از طريق عواملى ذهنى به مخاطب و ناظر 
القا مى شــود. بنابراين نورپردازى فضا مى بايست 
در راســتاى توقعاتى باشــد كه از محيــط انتظار 
مى رود. به عنوان مثــال در نورپردازى يك فضاى 
تاريخى مى بايســت خاطــره انگيزى و قدمت آن 
مــورد تاكيد قرار گيرد. بر اين اســاس نورپردازى 
هر مكان نبايد منافاتى با حال و هواى محيط داشته 

باشد بلكه بايد هويت مكانى آن را تقويت نمايد.
كارشناسان حوزه شهرى معتقدند ”خوانايى، زيبايى 
و امنيت“ اصلى ترين اهداف نورپردازى فضاهاى 

شهرى محسوب مى شوند.
 ”خوانايى“ فضاهاى شــهرى شامل نورپردازى به 
جهت شناسايى بهتر مسير و فضا مانند معابر و راه 
هاى ارتباطى، فضاهاى فعال در شب، نقاط مرجع، 
تابلوهاى اطالع رسانى و تبليغاتى و نقاط پرحادثه 
مانند محل عبور عابران پياده مى باشــد. به عنوان 

مثال، بر اساس بررســى هاى به عمل آمده توسط 
كميته بين المللى روشنايى (CIE)، على رغم آنكه 
تنها 25 درصــد از كل رفت و آمد وســايل نقليه 
در شــب انجام مى شــود، نزديك به 50 درصد از 
تصادفات خســارت بار در همين ساعات رخ مى 
دهــد كه اســتفاده موثر از نورپــردازى در جهت 
خوانايى هر چه بيشتر مسيرهاى تردد خودروها مى 

تواند چنين آمارهايى را كاهش دهد.
 ”زيبايى“ به عنوان دومين هدف نورپردازى شامل 
برجســته نمودن پتانســيل هاى شــهرى، استفاده 
در مناســبت هاى خــاص در زمان هــا و مكان 
هاى مشــخص براى ايجاد فضاهاى خاطره انگيز 
و هويت ســاز و نيز جلوگيــرى از ايجاد آلودگى 
هاى نورى در ســطح شــهر مى گردد. بهره مندى 
از چنيــن ابزارى با نگاهى زيباشــناختى، عالوه بر 
افزايش ايجاد جذابيت بصرى براى شهروندان، مى 
تواند نقش مهمى در تقويت گردشگرى شهرى ايفا 

نمايد. 
به عنوان مثال پس از شيوع بيمارى سارس و ركود 
شديد صنعت گردشگرى شهر هنگ كنگ، مديران 
شــهرى با اجراى يك طرح نورپردازى در هجده 
بناى شــاخص شــهر، شــاهد افزايش بيش از 30

درصدى تعداد گردشگران شهرى بوده اند.
 ”امنيــت“ نيز يكــى ديگر از اهــداف نورپردازى 
شهرى است چرا كه با افزايش قابليت ديدن و ديده 
شدن مى توان از وقوع جرم و بزه جلوگيرى نمود 
و فضاى امنى براى انجام فعاليت هاى اجتماعى و 

اقتصادى در شهرها به وجود آورد.
كالويــس وينتر هاگر " معمار برجســته آلمانى "
مى گويد: ”در زندگى شــهرى و شهرنشينى، رفته 
رفته نقش ســتارگان كم رنگ تر مى شود در حالى 
كه بايد دوباره بــه آن ها نظر بيافكنيم و با الهام از 
آن ها، نور مناسب شب را به شهر ها هديه كنيم.“

براى روشن شدن همدان تاريك، طرحى نو دراندازيد

شهرى بيگانه با نورپردازى 

صادرات 
صنايع دستى همدان 
نصف شد
 معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى همدان گفت: از ابتداى سال تاكنون 4

ميليون و 386 هزار و 82 دالر صادرات صنايع دستى 
از استان همدان انجام شده است. به گزارش فارس 
هاشم مظاهرى اظهار كرد: از ابتداى سال تاكنون 4
ميليون و 386 هزار و 82 دالر صادرات صنايع دستى 

از استان همدان انجام شده است.

وى با بيان اينكه بيشترين صادرات مربوط به سفال 
است ادامه داد: انواع گلدان هاى سفالى، شيشه هاى 
دست ســاز، انواع مجسمه ها، مصنوعات چوبى و 
زيراندازهاى سنتى از ديگر اقالم صادراتى است.

معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى همدان با بيان اينكه بيشترين صادرات 
به كشــور عراق صورت گرفته است گفت: هلند، 
تركيه، امارات و آذربايجان از ديگر كشــورهايى 
اســت كه ميزبان صنايع دستى همدان هستند.وى 
با بيان اينكه شــاهد كاهش چشــمگير صادرات 
صنايع دستى طى امسال بوديم افزود: سال گذشته 
آمار صــادرات 9 ميليون دالر بود كه امســال به 

نصف كاهش يافته است.

«موسيقى»

 تقلب پذير نيست
سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان گفت: موسيقى هنر بسيار اصيلى است كه 

تقلب پذير نيست.
على مرادى نور در مراســم اختتاميه موســيقى فجر 
استان همدان اظهار كرد: با برگزارى جشنواره هاى به 
اين باشكوهى در اين استان به اين باور رسيديم كه 

كارها را بايد به جوانان سپرد.
به گزارش ايسنا ،وى با بيان اينكه هنرمندان داراى 
هنرى فاخر هســتند كه بسيار ارزشمند و حاصل 
انديشه است، تصريح كرد: هنر موسيقى در شادى 

نشاط و يا حزن جامعه تأثير بسيارى دارد چرا كه 
موســيقى از جمله هنرهايى است كه عقالنيت و 

تفكر را پشتوانه خود مى كند.
مرادى نــور با بيــان اينكه امــروز حاصل تالش 
هفــت شــبانه روز انجمن موســيقى اســتان و 
دوســتان هنرمند اين حوزه را به تماشا نشسته ايم، 
خاطرنشــان كرد: نظارت، مديريت و حمايت از 
فعاليت هاى فرهنگى و هنرى جوانان و اهالى هنر 

وظيفه اصلى ارشاد است.
دبير اجرايى جشنواره موسيقى فجر استان همدان 
نيز در اين برنامه گفت: پس از فراخوان 27 گروه 
آثار خود را ارسال كردند كه از بين آنها 14 گروه 
شــامل 11 گروه سنتى و ســه گروه هم در حوزه 

پاپ پذيرفته شدند.

نــور يكــى از عناصــر 
شهرى  منظر  غيركالبدى 
اســت كه مى تواند تاثير 
بســزايى در كيفيت فضا 
داشته باشــد. از آنجايى 
كه بيــش از 80 درصد از 
تاثير ما از جهان از طريق 
ارتباط بصرى به وجود مى 
ما  ادراك  بنابرايــن  آيد، 
از فضا وابســته به ميزان 

روشنايى آن است


