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يادداشت روز
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ماليات، جايگزين اعدام
 يكــى از داليــل وقوع مشــكالت اقتصادى 
در كشــور، ضعف جدى نظام مالياتى است. در 
ماههاى اخير دســتگيرى تعداد زيادى از دالالن 
ارز و سكه نشانگر آن بود كه دستگاه قضائى از 

يك سو و افكار عمومى.

يادداشت

4

ترميم كابينه و انتظارات 
 راى اعتماد مجلس شــوراى اسالمى به 4 وزير 
پيشنهادى دولت كه دو وزارتخانه كار و رفاه اجتماعى 
و امور اقتصادى و دارايى با اســتيضاح وزارت قبلى 
تغيير كرد و وزارتخانه هاى صنعت، معدن و تجارت 

و راه، مسكن و شهرسازى.
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دستاورد نشست جهانى UNWTO در همدان باشد

ايجاد دفتر منطقه اى سازمان جهانى گردشگرى در همدان
گلبهار درگذشت

عيد امسال 
بدون سمنوى گلبهار

 روز شــنبه گلبهار تركمان، مادر شهيد مفقودالجسد حميد 
رضايى خرم و بنيانگذار سمنوى گلبهار در همدان درگذشت.

در همدان وقتى نزديك عيد و چيدن سفره هفت سين مى رسد 
حتماً اسم سمنو آن هم سمنوى گلبهار به ميان مى آيد، سمنويى 
كه بو و مزه اش با همه سمنوها فرق دارد، عيد امسال سمنوى 
گلبهار پخته مى شود اما بدون حضور او و دعاى خيرش براى 

مردم.
باخبر شــديم كه روز گذشــته گلبهار تركمان، مادر شــهيد 
مفقودالجســد حميد رضايى خرم بعد از سال ها انتظار و چشم 
به راه جسد فرزندش بر اثر بيمارى دار فانى را وداع گفت و به 

وصال فرزند شهيدش رسيد.
گلبهار،  آن پيرزن شــيرين زبان و خنده رويى كه دو سال پيش 
براى گرفتن مصاحبه در مورد پخت سمنو به ديدارش رفتم و با 

رويى گشاده در اتاق ساده و تميزش پذيراى من شد.
گلبهارى كه برايم از سال ها دورى فرزند و فراق با دلى غمگين، 
اشك در چشم ولى خنده بر لب سخن گفت؛ گفت كه هر سال 
به عشق حميد تيان سمنو را بار مى گذارم چون وقتى كه جبهه 
نرفته بود با وجود سن كمش در پخت سمنو كمكم مى كرد و 
در اين ســال ها كه نبوده من حضورش را در كنارم احســاس 
مى كردم و حتى نذر كرده ام كه اگر جســد يا نشانى از او برايم 

بياورند دو تيان سمنو بپزم و ميان مردم تقسيم كنم.
به گزارش  فارس، گلبهارى كه 60 ســال سمنو پخته و به 
افــراد زيادى ســمنو پختن را ياد داده تــا اين غذاى اصيل 
ايرانى با همه ترفندها و فوت و فنش از ياد نرود و يك سين 
از ســفره هفت سين ما همدانى ها كم نشود و عيد كاممان با 

سمنو شيرين بماند.
گلبهارى كه جزو يكى از بنيانگذاران پخت سمنو در همدان بود 
و معتقد بود سمنو غذاى سيدةالنساء است و برايم گفت كه در 
60 سالى كه سمنو پخته هميشه با وضو و توسل به فاطمه زهرا 
(س) تيان سمنو را بار گذاشته است و با كمك بقيه زنان فاميل 
و همسايه ها قرآن مى خواندند و ذكر صلوات مى گرفتند و واقعًا 

اين غذا متبرك مى شد به عطر صلوات و دعا.
گلبهار خوشــحال بود كه در ايام عيد و بهار كام مردم همدان 
با سمنويش شيرين مى شــوند. حال گلبهار در ايام اشك و آه 
اربعين، بعد از ســال ها درد فراق و جدايى به وصال فرزندش 
رســيده و در دل خاك آرام گرفته است. روح گلبهار و فرزند 

شهيدش شاد.

رهبر معظم انقالب:
پدافند غيرعامل در مقابل تهاجم دشمنان علمى، جدى 

و همه  جانبه باشد
 رهبر معظم انقالب اسالمى تاكيد 
كردنــد: در مقابل شــيوه هاى پيچيده 
تهاجــم دشــمنان، پدافنــد غيرعامل 
بايد كامًال هوشــيار و جدى باشــد و 
به صــورت علمى، دقيق، بــه روز و 
همه جانبه عمل و با هرگونه نفوذ مقابله 

كند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر 
مقام معظــم رهبرى، حضرت آيت ا...  
خامنه اى روز گذشته  در ديدار رييس و 
مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل كشور 
با اشــاره به اهميت روزافزون پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدهاى نو شــونده 
دشمنان، تأكيد كردند: در مقابل شيوه هاى پيچيده تهاجم دشمنان، پدافند غيرعامل 
نيز بايد كامًال هوشيار و جدى باشد و به صورت علمى، دقيق، به روز و همه جانبه 
عمل و با هرگونه نفوذ مقابله كند.حضرت آيت ا... خامنه اى توجه مسئوالن در همه 
بخشــها به اهميت پدافند غيرعامل را الزم دانســتند و افزودند: اگر مديران كشور 
اهميت اين مسئله را درك نكنند و پدافند غيرعامل به طور شايسته توسعه پيدا نكند، 
كشــور در معرض تهديدهاى بعضاً غيرقابل جبران قرار خواهد گرفت، بنابراين 
مسئوالن بخش هاى مختلف كشور چه بخشهاى نظامى و چه بخشهاى غيرنظامى، 

بايد با پدافند غيرعامل همكارى كامل و الزم انجام دهند.

«فهميده»، اسطوره تاريخى
 در جاى جاى جهان شــهيد محمدحسين فهميده را به عنوان اسطوره تاريخى 

مى شناسند كه براى جوانان كشور ايران اسالمى موجب مباهات است.
امام جمعه اسدآباد در مراسم زنگ مقاومت، ايثار و پيروزى آموزشگاه شهيد خسرو 
آزرمى به مناســبت آغاز هفته بسيج دانش آموزى در شهرستان اسدآباد، اظهار كرد: 
بايد اين دانايى و آگاهى را از شــهدايى چون شــهيد فهميده ها فراگرفت و در سه 
جهت خودسازى، سالمت جسمانى و علم و دانش حركت كرد چرا كه فكر معنوى 
و روح بلند در كنار صحت جســم انســان را به باالترين مدارج و موفقيت ها نائل 

خواهد آورد.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمسلمين سيدموسى حسينى مجد با بيان اينكه 
بايد ياد شــهادت طلبى و ايثارگرى هاى شهدا را گرامى بداريم، افزود: افتخار همه 
ما مسلمانان بر اين پايه قرار گرفته كه دنباله رو امام حسين(ع) هستيم و امروز بعد 
از گذشــت 3 قرن هنوز هم در جاى جاى جهان اين امام بزرگوار داراى عزت و 
آبرو بوده و در قلب جهانيان جاى دارد و ميليون ها نفر با راهپيمايى اربعين حسينى 
با گذشــت قرن ها هنوز هم پيام امام حسين(ع) را به جهان مى رسانند كه اين امر 
نشان از معجزه خدايى است و نشان از آن دارد، اگر خدا بخواهد خون بر شمشير 

پيروز خواهد بود.
حســينى مجد تصريح كرد: دوران دفاع مقدس ايران اســالمى نيز نمونه بارزى از 
معجزه الهى بود كه ملت كشــور ايران با دســت خالى در برابر صدام و 80 كشور 
حمايت كننده از صدام از دين، واليت، امام و ايده هاى امام راحل ايستادگى كردند.

وى با تأكيد بر اينكه راه امام حســين(ع) همواره ادامه دارد، خاطرنشــان كرد: تا 
زمانى كه ظلم و كفر وجود داشته باشد، ظلم ستيزى دوستداران امام حسين(ع) نيز  
در تمامى جهان ادامه خواهد داشت و چراغ ظلم ستيزى به تأسى از ايشان خاموش 

نخواهد شد.
در پايان زنگ مقاومت و ايثار و پيروزى آموزشگاه شهيد خسرو آزرمى با حضور 
فرماندار و امام جمعه شهرســتان و دانش آموزان اين مدرسه نواخته شد. شهرستان 
اسدآباد داراى 67 دانش آموز شهيد واالمقام بوده كه شهيد محمدرسول رضايى 13

ساله از جمله شهداى دانش آموز اين شهرستان است.

 بازداشت مدير كل و معاون يكى از ادارات 
كل اســتان در غالب پيامك ارسالى از سامانه 
يكى از پايگاه هاى خبرى  در استان روزگذشته 

باز هم خبرساز شد.
در ايــن پيامك آمده اســت " برخــورد قاطع 
دســتگاه قضايى با مفاســد اقتصادى، مديركل 
يكــى از ادارات همدان  بــه همراه معاون فنى 
وى و چند تن از مرتبطين به اتهام اخذ رشــوه 
وتبانى در فساد ســازمان يافته مالى بازداشت 

شد"
اين نخستين بار نيســت كه اخبار اينچنينى به 
جاى انتشار از زبان مرجع و منبع مشخص و به 
شيوه اصولى از كانال هاى غير رسمى و بدون 

اطالعات تكميلى منتشر مى شود. 

در ايــن خبر كه گويا از مراجع خاص و بدون 
ذكر منبع به فســاد بزرگ در استان اشاره شده 
است بدون مشــخص كردن اطالعات تكميلى 
مدير كل يكــى از ادارات  ومعاون فنى وى به 

اتهام رشوه وتبانى بازداشت شده است. 
خبرى كه با پيگيرى هاى خبرنگار همدان پيام 
طبق روال گذشــته با تاييــد و تكذيب و پاس 
كارى منابع خبرى ومســئوالن مربوطه مواجه 

شد.
در تمــاس تلفنى با شــخص مديــر كل و يا 
معاونين هيچ كدام از تماس ها منجر به پاســخ 
نشــد اما يك منبــع آگاه با تاييــد اصل خبر 

اطالعات تكميلى را به آينده موكول كرد.  
با توجه به اينكه مرجع خبر دادســتانى همدان 

مى باشــد در تماس با دادستانى همدان بدون 
رد يا تاييد خبر  پيگيــرى موضوع را به آينده 

موكول شد.
با اين تفاســير اين سومين خبر منتشر شده  از 
بازداشــت ها و برخورد با مفاســد ادارى در 

دوماه گذشته است كه منتشر مى شود.
دو ماه پيش نيز ســامانه پيامكــى مذكور خبر 
تخلــف  و بازداشــت تعــداد ى از كاركنــان 
شــهردارى را منتشــر كرد كــه در آن مقطع با 
همين شــيوه سكوت، تاييد يا تكذيب مسئوالن 
امر مواجه شــد و در نهايت حراست شهردارى  
و شــهردار همدان  با تاييــد اصل موضوع خبر 

دستگيرى و پيگيرى پرونده را منتشر كردند.
ــر از  ــه كمت ــه فاصل ــه ب ــود ك ــس از آن ب پ

يــك مــاه بــار ديگــر  از زبــان دادســتان 
ــان  ــر بازداشــت 15 نفــر از كاركن همــدان خب

ــد. ــر ش ــهردارى منتش ش
ايــن بــار نيــز پيگيــرى بــراى اطالعــات 
ــيدگى و  ــده و رس ــرانجام پرون ــى، س تكميل
ــه طــور  ــا كنــون ب صــدور حكــم متخلفــان ت
ــال  ــت ح ــده اس ــانى نش ــالع رس ــفاف اط ش
ــد  ــاد ادارى باي ــر فس ــومين خب ــار س ــا انتش ب
ــق  ــع موث ــا مناب ــم آي ــا ببيني ــود ت ــر ب منتظ
ــم و  ــه ك ــمى ب ــانى رس ــالع رس ــك اط در ي
كيــف پرونــده و اطالعــات تكميلــى خواهنــد 
ــر از  ــت خب ــم در نهاي ــاز ه ــا ب ــت ي پرداخ
كانــال هــاى غيــر رســمى و يــا مراجــع پاييــن 

ــود؟ ــى ش ــر م ــتى منتش دس

پس از انتشار خبر تخلف در شهردارى و دستگيرى تعدادى از كارمندان اين بار گمرك خبر ساز شد 

سومين تخلف ادارى در 60 روز 

پس از انتشار خبر تخلف در شهردارى و دستگيرى 
تعدادى از كارمندان اين بار گمرك خبر ساز شد 

سومين تخلف ادارى 
در 60 روز 

برخورد با مشتركان پرمصرف، راهكار اصلى مديريت آب
 مديــرآب و فاضــالب روســتايى 
شهرســتان كبودراهنــگ از برخورد با 
مشتركان پرمصرف آب خبر داد و گفت: 
با توجه به وضعيت كمبود آب، مديريت 

مصرف از الزامات است.
به گزارش فــارس باقر پورقاســمى با 
بيان اينكه شناسايى مشتركان پرمصرف 
در دســتور كار قرار دارد، اظهار كرد: با 
توجه به وضعيت كمبود آب و از آنجا كه 
بخشى از شهرستان كبودراهنگ با بحران 
كم آبى مواجه است، مديريت مصرف از 

الزامات است.
وى راهــكار اصلــى مديريــت مصــرف آب را برخــورد بــا مشــتركان پرمصــرف عنــوان كــرد و افــزود: در راســتاى مديريــت 

مصــرف نيازمنــد هميــارى و همــكارى شــوراها و دهيارى هــا هســتيم.
مدير آب و فاضالب روســتايى شهرستان كبودراهنگ ادامه داد: متاسفانه برخى از مشتركان از آب شرب براى آبيارى درختان 

استفاده مى كنند كه با توجه به كمبود آب چنين كارى شايسته نيست.
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه مديريــت مصــرف نيازمنــد همــكارى مشــتركان و فرهنگ ســازى در ايــن زمينــه اســت، گفــت: 
ــا  ــن راســتا ب ــه در اي ــدارى و بازســازى تاسيســات اســت ك يكــى از وظايــف شــركت آب و فاضــالب روســتايى، نگه

بازســازى و تعميــر بــه موقــع بايــد در حفــظ و نگهــدارى تاسيســات نيــز دقــت صــورت گيــرد.
پورقاســمى ضمــن تأكيــد بــر جلوگيــرى از هــدر رفــت آب و مديريــت مصــرف خاطرنشــان كــرد: عمليــات حفــارى و 
لوله گــذارى و استانداردســازى انشــعابات قســمتى از روســتاى گزل آبــاد بخــش گل تپــه از محــل اعتبــارات اســتانى توســط 

پيمانــكار شــركت آغــاز شــده اســت.

12 زائر خارجى در بيمارستان هاى 
همدان پذيرش شدند

ــده دانشــگاه علــوم پزشــكى همــدان در ســتاد اربعيــن   نماين
گفــت: 12 زائــر خارجــى بــه علــت بيمــارى در بيمارســتان هــاى 

ايــن اســتان پذيــرش و مــداوا شــدند.
ــار داشــت:  ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــى در گف ــب ا... معصوم حبي
113 تــن از 29 مهرمــاه آغــاز عزيمــت زائــران اربعيــن حســينى بــه 
عــراق تاكنــون در بيمارســتان هــاى ايــن اســتان پذيــرش شــدند كه 

12 تــن از ايــن تعــداد تبعــه خارجــى دارنــد.
وى اضافــه كــرد: همچنيــن 73 تــن از مراجعــه كننــدگان و افــرادى 
كــه در بيمارســتان هــا بســترى شــدند مــرد و 40 تــن از آنهــا زن 

هســتند.
رئيــس مركــز مديريــت حــوادث و فوريــت هــاى پزشــكى 
هــا  بيمارســتان  در  ئــران  زا از  تــن   30 گفــت:  همــدان 
و مراكــز درمانــى بســترى و زيــر نظــر پزشــك قــرار 

گرفتنــد.
معصومــى ادامــه داد: 68 تــن بــه علــت حــوادث ترافيكــى در ايــن 
مركــز پذيــرش شــدند و مابقــى بيمــاران بــه عللــى نظير مشــكالت 
ــان زايمــان و مســموميت در بيمارســتان هــاى  ــى، تنفســى، زن قلب

ايــن اســتان بســترى شــدند.
وى گفــت: 13 هــزار نيــروى فعــال در حــوزه بهداشــت و درمــان 
ايــن اســتان تــا 11 آبــان امســال بــه زائــران اباعبــداهللا الحســين(ع) 

خدمــات مــى دهنــد.

اجالس جهانى 
گردشگرى؛ مقدمه اى 
براى حضور 
گردشگران خارجى

 فرمانــدار شهرســتان ماليــر بــا تأكيــد بــر 
اينكــه اجــالس جهانــى گردشــگرى فرصتــى 
بــراى اســتان اســت، گفــت: اجــالس جهانى 
حضــور  بــراى  مقدمــه اى  گردشــگرى 
گردشــگران خارجــى در اســتان خواهــد 

ــود.  ب

ــان  ــا بي ــى ب ــاب ا... فتح ــنا، ب ــزارش ايس به گ
اينكــه اجــالس جهانــى گردشــگرى مى توانــد 
ــا و آداب و  ــادل فرهنگ ه ــراى تب ــه اى ب زمين
ــد از ظرفيــت  ــزود: باي ــد، اف ســنن فراهــم كن
حضــور ســفيران كشــورهاى خارجــى در ايــن 
اجــالس بــراى معرفــى بيشــتر اســتفاده شــود. 

ــى  ــالس جهان ــه اج ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
گردشــگرى يــك ارتبــاط رفتــارى و گفتــارى 
ــه  ــد، اضاف ــاد مى كن ــگران ايج ــن گردش در بي
تأثيــرات  مى توانــد  اجــالس  ايــن  كــرد: 
ــد از  ــتان باي ــه اس ــد ك ــته باش ــى داش فرهنگ

ــد. ــتفاده كن ــت اس ــن ظرفي اي

فردا آغاز تجمع عظيم حسينيان در كربال

اربعين، پيام آور وحدت مسلمانان

بيش از هفت هزار انبار 
در همدان ثبت شد

فرا رسيدن اربعين حسيني را 
تسليت مي گوييم



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  7 آبان ماه 1397  شماره 3325

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

اعزام 5 هزار دانش آموز همدانى به مناطق عملياتى جنوب
 مســئول سازمان بسيج دانش آموزى استان همدان با اشاره به پايان اردوهاى راهيان نور با بازديد 3 هزار دانش آموز از مناطق 

عملياتى غرب، از اعزام 5 هزار دانش آموز به مناطق عملياتى جنوب خبر داد.
به گزارش ايســنا، محمدتقى اميدى ســاكت در جمع خبرنگاران، با بيان اينكه اصحاب رسانه مجاهدت خاموش دارند، 
رســالت آنها خاموش اســت و ديده نمى شــود، عنوان كرد: هفته بسيج سال 97 با شــعار «دانش آموز انقالبى» و با 15
عنوان برنامه از 7 آبان آغاز مى شــود و تا 13 آبان يعنى روز دانش آموز و تســخير النه جاسوســى توســط دانشجويان 

پيرو خط امام(ره) ادامه دارد.
وى اضافه كرد: با توجه به اينكه اســتكبار جهانى در پى رقم زدن مرحله جديد تحريم ها در اين ايام است، اين حضور 

بايد پررنگ تر باشــد و عالوه بر دانش آموزان همه آحاد جامعه بايد حضور پررنگى داشته باشند.
اميدى ســاكت در تشــريح برنامه هاى اين هفته اظهار كرد: در روز اول  هفته دانش آموزان بســيجى در ســطح استان ها 
هم انديشــى نخبگان با اســتانداران و فرمانداران برگزار خواهد شد و 8 آبان همزمان با اربعين و سالروز شهادت شهيد 

فهميده برگزارى دســته عزادارى اربعين حسينى را از مدارس خواهيم داشت.

كاهش تصادفات در ايام اربعين 
 جانشــين رئيس پليس راه اســتان همدان از فوت 2 نفر به علت تصادف در هفت روز گذشته در همدان خبر داد و گفت: 

اربعين امسال به نسبت سال گذشته شاهد كاهش تصادفات بوده ايم.
ســعيد اسماعيلى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه خوشبختانه شاهد كاهش ميزان تصادفات رانندگى در ايام اربعين حسينى 
هســتيم، اظهار كرد: امسال نسبت به سال گذشــته ميزان تصادفات و فوتى هاى ايام اربعين كاهش داشت. وى با بيان اينكه در 
هفت روز گذشــته متأســفانه دو نفر در اثر تصادف در همدان  فوت كرده اند، گفت: عصر روز جمعه، چهارم آبان ماه در جاده 
گنجنامه خودرويى از مسير خود خارج و اين امر منجر به تصادف شد.جانشين رئيس پليس راه استان همدان با بيان اينكه در 
اين تصادف يك دســتگاه ســوارى پژو با 6 نفر سرنشين از مسير منحرف شد، خاطرنشان كرد: با برخورد شديد اين خودرو با 
گارديل و درختان حاشــيه جاده، يك نفر كشته و 5 نفر مجروح شدند.وى علت حادثه را سرعت باالى خودرو و عدم توانايى 
راننده در كنترل وسيله نقليه با توجه به بارندگى و لغزندگى سطح جاده دانست و افزود: در ايام اربعين حسينى تردد خودروها 
در جاده هاى همدان نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.اسماعيلى با اشاره به افزايش فعاليت نيروهاى پليس در ايام اربعين 
حسينى، گفت: اميدواريم بتوانيم خدمات قابل توجهى را در اين مدت ارائه دهيم و شاهد تصادف در جاده هاى استان نيز نباشيم.

ماليات، جايگزين اعدام
امير بختياريان »

 يكى از داليل وقوع مشــكالت اقتصادى در كشــور، ضعف 
جدى نظام مالياتى است. 

در ماه هــاى اخير دســتگيرى تعداد زيادى از دالالن ارز و ســكه 
نشــان گر آن بود كه دستگاه قضائى از يك ســو و افكار عمومى 
از ســوى ديگر يكى از عامالن افزايش قيمت را هجوم دالالن به 
ســمت خريد و فروش ارز و طال مى دانند. واقعيت اين است كه 
طبيعت انسان تمايل به ســودجويى دارد. رفتار اقتصادى انسان ها 
با طمع  عجين اســت و اگر افراد احساس كنند مى توانند با صرف 
وقت اندك به ســود سرشار دســت پيدا كنند، معموال اين كار را 
انجام مى دهند. در جوامع جديــد، نظام مالياتى به طمع اقتصادى 

انسانها لگام مى زند و آن را محدود مى كند.  
در همين ماجراى ســودجويانه اخير اگر نظــام مالياتى، توانا بود، 
دالالن ارز و طال اين قدر بى محابا و لجام گســيخته نمى توانستند 
ماه ها در بازار جوالن دهند، ســود روى ســود جمع كنند و نهايتا 
موجب زحمت شوند. نظام مالياتى قوى و توانا در صورت وجود 
بســترى قانونى از طريق ابزارهاى كنترلى مى تواند آن چنان ماليات 
ســنگينى متوجه فعاليت داللى كند كه هيچ كس جرات نداشــته 

باشد، سفته بازى در ابعاد كالن انجام دهد.
رويكرد قضائــى و امنيتى در كنترل بازار ممكن اســت در كوتاه 
مدت جوابگوى مشــكالت اقتصادى باشد و بخشى از معضالت 
كنونــى را به صورت ضربتى حــل كند؛ امــا در دراز مدت اين 
رويكــرد به تنهائى امكان حل معضالت بــازار را ندارد. بازيگران 
بازار هوشمندند و در شرايط سخت به هر قيمت منافذى را براى 
سودجويى خود ايجاد و تقويت مى كنند. آنچه كه مى تواند جلوى 
اين وضعيت را بگيرد، رويكرد پيشــگيرانه است. با وجود چنين 
رويكردى به جاى داغ و درفش بايد دولت چنان احاطه و كنترلى 
بر حركت پول و ســاير دارائى  شــهروندان داشته باشد كه كسى 

نتواند درامد خود را به راحتى مخفى كند. 
تصورش را بكنيد در همين ماجراى ســودجويانه خريد و فروش 
ارز و طــال اگر قانون ماليات ها ازقبل براى فعاليت ســودجويانه، 
ماليات ســنگين مى بســت و دالالن هم مطمئــن بودند كه از تور 
سازمان مالياتى نمى توانند فرار كنند، جرات نمى كردند چنين كارى 

را انجام دهند. 
با لحاظ اين نكات، اعدام راه حل نهائى براى مقابله با ســودجوئى 
تبهكارانه نيســت. راه حل اساســى تدوين قانون مالياتى مترقى با 
رويكرد "حمايت از كســب و كار ســالم و مقابله با سودجويى" 
اســت. در كنار قانون، وجود ابزارهاى كافــى براى اجراى قانون 
ضرورى اســت. به همين دليل راه توقف سودجويى كالن را بايد 
پيش از نظام قضا در نظام قانون گذارى و اجرايى جســتجو كرد و 
در كنار دالالنى كه فســاد كرده اند، مجلــس و دولت را به خاطر 

كم كارى در زمينه تقويت نظام مالياتى مسئول دانست. 

4 اثر معلمان پژوهنده همدان 
به مرحله كشورى راه يافت

 معاون پژوهش، برنامه ريزى و آموزش نيروى انســانى اداره كل 
آمــوزش و پرورش همدان گفــت: چهار اثر اقــدام پژوهى معلمان 
پژوهنده اين اســتان در بيست و يكمين برنامه معلم پژوهنده سال 97

پس از ارزيابى كارشناسان به مرحله كشورى راه يافت.
كاوه برخوردارى در گفــت و گو با ايرنا افزود: اقدام پژوهى يكى از 
طرح هاى با اهميت آموزش و پرورش است كه توسط معلم پژوهنده 

در محدوده مدرسه و كالس درس انجام مى گيرد. 
وى اقدام پژوهى را روشــى تحقيقى، نظام مند و كارآمد برشــمرد و 
اظهار داشــت: اين اقدام توانمندى هاى افراد را در طرح مسئله، جمع 
آورى اطالعــات، تجزيه و تحليل، نتيجه گيرى و تصميم گيرى موثر 
براى كاهش يا رفع مشكل در حوزه ى مهارت هاى حرفه اى افزايش 

مى دهد.
برخوردارى عنوان كرد: امســال يكهزار و 380 تن از كاركنان ادارى 
و آموزشــى استان در بيســت و يكمين دوره از برنامه معلم پژوهنده 

شركت كردند.
وى افزود: در اين دوره 90 اثر اقدام پژوهى به دبيرخانه معلم پژوهنده 
اســتانى ارســال و پس از ارزيابى و داورى آثار، 31 اثر به عنوان آثار 

منتخب استانى انتخاب شد.
معــاون پژوهش، برنامه ريــزى و آموزش نيروى انســانى اداره كل 
آموزش و پرورش همدان گفت: از بين آثار منتخب استانى، چهار اثر 
برتر اقدام پژوهى جهت انتخاب اثر برتر كشورى به دبيرخانه مركزى 
برنامه معلم پژوهنده (مستقر در پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش 

و پرورش) ارسال شد.

عمل هاى جراحى بيماران بدون تاخير 
انجام مى شود

 هيچگونه مشكلى در انجام به موقع عمل هاى جراحى اورژانس در 
هيچيك از بيمارستان هاى خصوصى و دولتى اين استان وجود ندارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان بيان كرد: خبرهايى مبنى بر 
تاخير در عمل جراحى بيماران منعكس شده كه صحت ندارد.

محمدرضــا عباديان در گفــت و گو با ايرنا گفــت: با توجه به 
كمبــود برخى داروهــا، تاخير در عمل بيماران غير اورژانســى 
طبيعى اســت اما بيماران اورژانســى بــدون هيچگونه تاخيرى 

شوند. مى  عمل  و  بسترى 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان اظهار داشت: بازار دارو 
تحت تاثير نوسانات شديد و سودجويى هاى ناشى از آن نظير احتكار 
براى گرانفروشى قرار نگرفت چراكه تهيه دارو مستلزم تجويز پزشك 
اســت بنابراين نمى توان با مراجعه به محلى دارو به اندازه زياد تهيه، 

ذخيره و احتكار كرد.
عباديان كمياب شدن برخى داروها را دور از انتظار ندانست و احتمال 
داد در چنين شرايطى برخى شركت ها به تعهدات خود به خوبى عمل 

نكرده و دارو را به موقع در اختيار مردم قرار ندهند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان كمبود نخ بخيه را نيز رد 
كرد و گفت: 2 قلم داروى بيهوشــى آن هم تنها در يك بيمارســتان 
كمبود وجود داشت اما اين خالء موجب لغو شدن عمل هاى جراحى 

اورژانسى نشد.
وى ادامه داد: با توجه به تدابير اتخاذ شــده به زودى اين مشــكل نيز 
رفع شــده و تا آن زمان بيماران بر اساس اولويت بندى اورژانسى و 

غيراورژانسى پذيرش مى شوند.

1- انتصاب مدير پس از اســتعفاي وزير راه وشهرسازي خبرساز شده 
است. گفته مي شــود آخوندي، وزير ســابق دولت پس از استعفا از 
پســت خود، حكم مديركل استان كردستان را صادر كرده است. گويا 
اين اقدام با واكنش و اعتراض نماينده هاي اين اســتان مواجه شــده 
است. گفتني است نماينده هاي اين استان حكم اين مدير غيربومي را 

غيرقانوني اعالم كرده اند.
2- حاشيه سازي مدير بازنشسته فرهنگي براي جانشين خود خبرساز 
شــده اســت. گفته مي شــود يكي از مديران كل بازنشسته استان كه 
نتوانست گزينه مورد نظر خود را جانشين كند، فضاسازي و تخريب 
مدير جديد را در دســتور كار قرار داده است. گويا وي و همراهانش 
علي رغم برگزاري جلســه توجيهي، همچنان پيگير بركناري مديركل 

حاضر است.
3- پيام رســان هاى داخلى از گردونه خارج مى شوند . گفته مى شود 
وزارت ارتباطات  تصميم دارد حمايت هاى خود را از پيام رســان هاى 
داخلى قطــع كند. گويا دليل اين اقدام بى اقبالى اين اپليكيشــن ها از 
سوى جامعه بوده است. گفتنى است پس از فيلترينگ تلگرام و اعالم 
حمايت ويژه از شبكه هاى اجتماعى داخلى برخى از اين پيام رسان  ها 

تنها 200 هزار عضو جمع كرده اند.

 در روزهاى گذشــته اســدآباد ركورد 
دار بيشــترين ميزان بارش در استان همدان 

گزارش شده است. 
مسئول پيش بينى اداره كل هواشناسى استان 
همدان گفت: خوشبختانه امسال بارش هاى 
پاييزى به هنگام در استان همدان آغاز شده 
و بر اساس پيش بينى هاى فصلى، بارش هاى 

پاييزى فراتر از حد نرمال خواهد بود.
محمد حسن باقرى شكيب در گفت وگو با 
تسنيم ، با تاكيد بر اينكه تاكنون ميزان بارش 
باران در استان همدان نسبت به سال زراعى 
پارسال، مثبت بوده اســت، ابراز كرد: پاييز 
سال گذشــته از نظر بارشى بسيار ضعيف 

بوده ايم.
هواشناســى  كل  اداره  پيش بينى  مســئول 
اســتان همدان به ميزان بارش هاى استان 
در دو روز گذشــته اشاره كرد و گفت: در 
اين مدت بيشــترين ميزان بارندگى با 32 
ميلى مترمربوط به شهرســتان اسدآباد بوده 
و بارش هــاى همدان نيز 22 ميلى متر بوده 

است.
باقرى شكيب به تشريح و پيش بينى هوا در 
روزهــاى آينده پرداخت و افــزود: در 24 

ساعت آينده، آسمان استان نيمه ابرى تا تمام 
ابرى، همراه با وزش بــاد و احتمال بارش 

پراكنده باران پيش بينى مى شود.
وى تصريح كرد: تا اواســط هفته نيز شاهد 

كاهش 4 تا 6 درجه اى دما در ســطح استان 
خواهيم بود و احتمــال اينكه دماى برخى 
شهرســتان ها به صفر يا زير صفر برسد دور 

از انتظار نيست.

وى با اشــاره به اينكه امســال بارش هاى 
خوبــى را پيش رو خواهيم داشــت، اظهار 
داشت: اوج بارش هاى پاييزى دراواسط آبان 

ماه خواهد بود.

اسدآباد ركورددار بيشترين بارش باران است

رشد مثبت بارندگى ها در استان

 عضــو هيــأت رئيســه كميســيون اصــل 
ــن  ــالمى از آخري ــوراى اس ــس ش 90 مجل
تصميمــات مجلــس بــراى قانــون معافيــت 
هزينــه آب، بــرق و گاز مــدارس در بودجه 

97 خبــر داد.
بــا  گفت وگــو  در  خجســته  اميــر 
ــى  ــگام بررس ــرد: در هن ــار ك ــنا، اظه ايس
شــدن  رايــگان   97 بودجــه  اليحــه 
ــا  ــى ب ــدارس دولت ــرژى م ــاى ان هزينه ه
تصويــب نماينــدگان مجلــس و تعييــن 
ســقف اصــالح الگــوى مصــرف طــى 

وزارتخانه هــاى  توســط  دســتورالعملى 
نيــرو، نفــت و آمــوزش و پــرورش رايــگان 

ــد. ش
اجرايــى  تأخيــر  از  انتقــاد  بــا  وى 
ــدن  ــگان ش ــوب راي ــون مص ــدن قان ش
هزينه هــاى آب، بــرق و و گاز مــدارس 
عنــوان كــرد: قانــون تصويبــى بايــد 
ــت  ــأت دول ــه  هي ــد ك ــى مى ش عمليات
اجرايــى  آئين نامــه  تصويــب  بــراى 
ــه  ــود ك ــته ب ــارش گذش ــاده از كن آن س
ــدد  ــده مج ــام ش ــاى انج ــا پيگيرى ه ب

ــه  ــوزش ب ــيون آم ــدگان در كميس نماين
ــاد. ــان افت جري

ــراى  ــد ب ــه باي ــان اينك ــا بي ــته ب خجس
ــوزان  ــرف دانش آم ــوى مص ــالح الگ اص
ــان  ــت، خاطرنش ــف مشــخصى داش تعري
كــرد: ايــن موضــوع بايــد در دولــت 
اجرايــى مى شــد كــه بــراى پيگيــرى 
ــت  ــه درخواس ــا ب ــدن آن بن ــى ش و نهاي
ــون  ــى مجــدد قان ــدارس دولت ــران م مدي
نوشــته شــده از طريــق وكالى ملــت بــه 

ــد. ــر ش ــت متذك دول

نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در 
مجلــس شــوراى اســالمى تصريــح كــرد: 
ــه  ــه ب ــا توج ــه 97 ب ــون بودج ــق قان طب
ــى  ــرانه آموزش ــه س ــودن هزين ــز ب ناچي
ــت  ــى از پرداخ ــدارس دولت ــدارس، م م
ــق  ــرق و گاز معــاف هســتند و طب آب، ب
قانــون نبايــد هزينــه اى در قبــال مصــرف 
ــرژى مــدارس دولتــى پرداخــت شــود  ان
در  ماهــه   6 تأخيــر  دولــت  حتمــا  و 
ــبه و  ــد محاس ــون را باي ــن قان اجــراى اي

ــد. ــى كن عمليات

 اقدام رئيس سازمان ميراث فرهنگى در 
ثبت جهانى منبت آباده، كارى ناشــيانه و 
ناپخته بوده و نمايندگان مالير در اين زمينه 

به رئيس جمهور تذكر جدى مى دهند.
نماينده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به جلسات متعدد با رئيس 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  
گردشگرى درباره اقدام وى در حوزه ثبت 
جهانــى منبت آباده،  اظهار كرد:  شايســته 
بود ايشــان قبل از اين اقــدام عجوالنه و 
غيرمنطقى، كانديداها را دعوت و مطالعات 

و بررسى هاى دقيق انجام مى داد.
آزاديخواه  احد  والمسلمين  حجت االسالم 
در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه روال 

كار بر اين اســت كه وقتى شهرى در يك 
حوزه صنايع دســتى برند ملى مى گيرد با 
يك فاصله چند ســاله برند جهانى در آن 
صنعت  دســت را نيز به همان شهر دهند، 
عنوان كرد: اين قولى بود كه سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و  گردشگرى بعد 
از ثبت ملى منبت مالير به اين شهرســتان 

داده است.
مجلس  با  فرهنگى  كميســيون  سخنگوى 
تأكيد بر اينكه نگاه رئيس ســازمان ميراث 
فرهنگى كشــور  در حوزه صنايع دســتى 
اساساً نگاه فرهنگى نيست و وى بيشتر نگاه 
اقتصادى را ادعا مى كند اگرچه در اقتصاد 
هم اتفاق جدى ايجاد نكرده است، افزود: 

تصميم  مونسان در ثبت جهانى منبت آباده 
عجوالنه، غيرمنطقى و غيرقابل دفاع بوده  و 
مــا نمايندگان مالير در اين زمينه به رئيس 

جمهور تذكر جدى خواهيم داد.
وى با بيان اينكه البته اين نكته بسيار مهم را 
بايد مدنظر قرار دهيم  كه منبت آباده كيفيت و 
هويتش با منبت مالير كامًال متفاوت است، 
تصريح كرد: منبت شهر آباده به صورت منبت 
ريز و سوزنى بر روى محصوالت ديگر است 
و اين درحالياســت كه منبت مالير فقط بر 

روى مبل استيل است.
آزاديخواه با تأكيد بر اينكه هنرمندان و مردم 
مالير اصًال نگران نباشند چراكه ملى شدن 
منبت اين شهرســتان به خاطر منبت روى 

مبل اســتيل بوده كه يك برند منحصربفرد 
و به اســم مالير ثبت ملى و معرفى شده، 
افزود: مردم مطمئن باشــند مالير چيزى را 

از دست نداده و ضربه  اى نخورده است .
وى با بيان اينكه در حوزه جهانى كردن مبل 
استيل منبت شده مالير يك فايل جديد را 
به زودى باز مى كنيم و حداكثر تالش خود 
را بــراى ثبت جهانى شــدن اين محصول 
بــه كار مى  گيريم، اظهار كــرد: ماليرى ها 
تصــور نكنند كه با ثبت منبــت آباده اين 
حق از اين شهرســتان صلب شده چرا كه 
نمايندگان مالير پرونده جهانى شدن منبت 
را با عنوان مبل اســتيل منبت شــده مالير 

دوباره فعال خواهند كرد.

دولت تاخير 6ماهه 
در اجراي قانون معافيت مدارس دارد

گاليه نماينده مالير از ثبت جهانى منبت آباده

تا پايان سال

مـركز آموزش 
«هلتـدارى» 
در همـدان 
افتتـاح مى شود
 مديــركل فنى و حرفه اى همدان از افتتاح 
مركز آموزشى هلتدارى در همدان تا پايان سال 
خبر داد و گفت: اين پروژه با همت مسؤوالن 
استانى تأمين اعتبار شد و در حال حاضر بيش 

از 95 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
وهب مختــاران در گفت وگو بــا فارس با 
بيان اينكــه برگزارى دو اجــالس جهانى 
گردشــگرى در همدان فرصــت خوبى در 
حوزه گردشــگرى و هتلدارى فراهم كرده، 
اظهار كرد: خوشبختانه اســتان در آينده به 
ســمتى حركت مى كند كه به عنوان شــهر 

گردش پذير شناخته شود.
وى با بيــان اينكه براى جذب گردشــگر 
در اســتان و بهره منــدى از ظرفيت ها، بايد 
زيرســاخت الزم را فراهم كرد، افزود: بايد 
از تمام كســانى كه مى توانند در اين زمينه 
اثرگذار باشــند، بهره مند شد تا بتوان نهايت 
استفاده را از توريست و گردشگر در استان 
ببريم.مديركل فنى و حرفه اى همدان بر لزوم 
آموزش در حوزه گردشگرى گفت: بر اين 
اساس آموزش هايى در ساير ادارات از جمله 
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نيز در 

نظر گرفته شده است.
وى با اشاره به اينكه سازمان فنى  و حرفه اى 
بر اســاس رســالتى كه بــر دوش دارد در 
راستاى جذب گردشــگر اقداماتى را انجام 
مى دهد، عنوان كرد: از سال 89 پروژه  مركز 
آمــوزش «هلتدارى» كلنگ زنى شــد كه به 
دليل عدم تأمين اعتبار الزم اين پروژه هيچ 

پيشرفت فيزيكى نداشت.
مختاران بــا بيان اينكه از يك ســال و نيم 

گذشــته پروژه مركز آمــوزش «هلتدارى» 
همــدان تقريباً جانى دوباره گرفته اســت، 
خاطرنشــان كرد: اين مهم بــا همت همه 
مسؤوالن استانى و نمايندگان همدان تأمين 
اعتبار شــد و در حال حاضــر بيش از 95

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
وى با اشــاره به اينكه تــا افتتاح اين پروژه 
چيزى باقى نمانده اســت، يادآور شــد: در 
تالش هستيم كه پيمانكار مراحل پايانى كار 
را انجام دهد و به زودى شــاهد افتتاح اين 

پروژه در همدان باشيم.
مديركل فنى و حرفه اى همدان با بيان اينكه 
با افتتاح اين مركز زمينه براى آموزش افراد 
در بخش هلتدارى و جذب گردشگر فراهم 
مى شود، افزود: در حوزه آموزش گردشگرى 
ساير استان ها را نيز زير پوشش قرار خواهيم 
داد. وى با بيان اينكه در اين مركز آموزشى 
رشته و حرفه هاى خاص تدريس مى شود، 
گفت: هر رشته اى كه مرتبط با گردشگرى و 
هتلدارى باشد با توجه به نياز استان در اين 

مركز آموزش داده خواهد شد.
مختاران با بيان اينكه در صورت وجود مربى 
براى تدريــس در اين مركز از مربيان بومى 
اســتفاده مى كنيم اما در غير اين صورت از 
بخش خصوصى بهره مند مى شــويم، افزود: 
در حــد توان درصدد برگــزارى دوره هاى 

باكيفيت در اين مركز آموزشى هستيم.
وى با بيان اينكه بــراى ما مهم كيفيت كار 
اســت و نه كميت، ادامه داد: برنامه اى براى 
پذيرش باال در اين مركز آموزشى نداريم هر 
چند كه توان آموزش دادن به تعداد باال براى 
ما فراهم است اما كيفيت براى ما در اولويت 
قرار دارد. مديــركل فنى و حرفه اى همدان 
با بيان اينكه به دنبال آن هســتيم افرادى كه 
موفق به كسب گواهينامه از مركز آموزشى 
«هلتــدارى» مى شــوند، بتواننــد در آينده 
استان گره گشا باشــند، افزود: اميد است با 
پيگيرى هاى به عمل آمده و تأمين مالى كه از 
سوى مسؤوالن صورت گرفته اين پروژه تا 

پايان سال به بهره بردارى برسد.

بيش از هفت هزار انبار در همدان ثبت شد

 هفت هزار و 193 انبار نگهدارى كاال در ســامانه جامع انبارها و 
مراكز نگهدارى كاال ثبت شده است.

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: تمام انبارها، 
مراكز دپو، ســيلوها، ســردخانه ها، واحدهاى توليدى، كارخانه ها، 
معادن، اصناف و مزارع كشــاورزى مشــمول و ملزم به ثبت نام در 

سامانه جامع انبارهاى كشور هستند.
حميدرضــا متيــن در گفــت و گــو ا بــا ايرنــا بــا هشــدار بــه كســبه 
ــورد بازرســى  ــان ســطح اســتان گفــت: اگــر انبارهــاى م و بازاري
ــده و  ــت نش ــامانه ثب ــارى در س ــال ج ــهريورماه س ــداى ش از ابت
اطالعــات ورود و خــروج كاالى خــود را در ســامانه اعــالم نكــرده 
باشــند احتــكار محســوب شــده و برابــر قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 

كاال و ارز بــا آنهــا برخــورد مــى شــود. 
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در تشــريح سامانه 
جامــع انبارها گفت: در اين ســامانه براى هر واحد يك حســاب 
كاربرى ايجاد شــده و صاحبــان انبارها به صــورت خود اظهارى 
موجودى اوليــه خود را ثبت كرده و هرگونه ورود و خروج كاال به 

انبار را هم اعالم مى كنند. 
متين خاطرنشــان كرد: بر اســاس ابالغيه  وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت، تمام كاالهــاى وارداتى، توليد داخلى و يا توليد شــده با 
مواد اوليه وارداتى با نرخ ارز رســمى در شمول كاالهاى هدف ستاد 

تشديد احتكار و اختفا قرار مى گيرد.
طرح مبارزه با احتكار و تنظيم بازار از سه ماه گذشته تاكنون به طور 

مستمر در همدان اجرا مى شود.
در 6 ماه گذشــته تاكنون 56 هزار فقره بازرسى از واحدهاى توليد و 
توزيع همدان انجام شده كه حدود چهار هزار متخلف در اين فرايند 

شناسايى شدند. 

خبـر
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شهر جورقان آماده پذيرايي از زائرين حسيني 
 شهر جورقان به عنوان ورودي همدان آماده پذيرايي از زائرين اربعين حسيني است.

شــهردار جورقان ضمن عرض تســليت به مناسبت ايام ســوگواري سيد و ساالر 
شــهيدان اعالم كرد: با توجه به موقعيت خاص شــهر جورقــان و قرارگيري در 
مسير اصلي زائرين حرم اباعبدا... الحســين(ع) ضمن برپايي موكب شهيد الياسي 
در پــارك غدير كه پذيراي زوار عزيز بــوده و غبارروبي نمازخانه پارك غدير به 

است. رسيده  انجام 
مجيد قره باغي در ادامه افزودن يكي از مشــكالت چندين ساله در زمان برگشت زائرين، 

حجم باالي ترافيك بوده كه با تعريض جاده خروجي از همدان بعد از ميدان فرودگاه كه 
امسال عملياتي شده كمك فراواني به بهبود عبور و مرور و روان سازي ترافيك احتمالي 

خواهد داشت.
شهردار جورقان با بيان اينكه امسال كارهاي خوبي در جهت لكه گيري و آسفالت معابر به 
خصوص در محور همدان تهران و بالعكس در محدوده شهر جورقان صورت گرفته، از 
آمادگي كامل نيروهاي شهرداري و شهروندان گرامي در ارائه خدمات به زائرين خبر داد 
و افزود: ماشــين آالت و ادوات و نيروهاي خدمات شهري از شهرداري در آمادگي كامل 

در مواجهه با تغييرات احتمالي جوي و امدادرساني به اين عزيزان مي باشد.
با مســاعدت و همكاري شوراي محترم اسالمي شهر جورقان با اداره بهداشت، سازمان 

امداد و نجات، اورژانس، نيروي انتظامي جهت اســتقرار در پارك غدير و ارائه خدمات 
مطلوب جهت زوار گرامي هماهنگي هاي الزم صورت گرفته كه جانمايي نيز استقرار اين 

عزيزان انجام شده است.
با همكاري شــهرداري و شوراي محترم اسالمي شهر جورقان هماهنگي هاي الزم جهت 
آمادگي مساجد و حسينه ها جهت اسكان زائرين در مواقع اضطراري صورت گرفته است.

ايشان در مورد كارهاي صورت گرفته در جهت نصب پرچم و بنرهاي مناسبتي و بهبود 
محيط تردد و ســاماندهي پاركينگ پارك غدير جهت اســتفاده هر چه بهتر از خدمات 
موكب و نيز ســاماندهي واحدهاي تجاري اطراف جاده خبر داده و در پايان التماس دعا 

از تمامي زائرين عزيز داشتند.

در برخي از مسيرهاي كبودراهنگ به سمت شيرين سو علي الخصوص 
روســتاهاي اين بخش متأسفانه تابلوهاي راهنمايي و رانندگي وجود 
ندارد و در برخــي از موارد هم اين تابلوها تخريب شدهاســت. از 
مسئوالن درخواســت مي كنيم براي اينكه حوادث تلخ و ناگواري در 

اين مسيرها رخ ندهد براي رفع اين مشكل اقدام كنند.
زارعي

صالح آباد فاقد مركز فوريت هاى پزشــكى اســت. مردم شهر صالح 
آباد از خدمات فوريت هاى پزشــكى 116 محرومند، در حالى كه در 
چندســال گذشته امكانات ويزيت، فوريت هاى پزشكى در اين شهر 
فعال بود ولى اين امكانات را به شــبكه بهداشت بهار انتقال دادند و 
مردم از اين بابت دچار مشكالت زيادى شدند. اين كمبود توسط مردم 
و اعضاى شــورا پيگيرى شده ولى بى نتيجه بوده است. لطفا مسئول 

مربوطه پيگيرى كنند.
اهالى صالح آباد

مركز بهداشت گل تپه در بخش نوارقلب نيروى خانم ندارد و مراجعه 
كنندگان به اين مركز بهداشــت بيشــتر از زنان روستاهاى دورافتاده 
هســتند براى گرفتن نوار قلب دچار مشكل مى شوند. مديران بخش 
هيچ اعتنايى به اين امر ندارند و پاسخگو نيستند، لطفا رسيدگى شود.
اهالى گل تپه

در مســير خيابان مهديه تا ميدان قايم سوار تاكسى شدم راننده موقع 
ســوار شــدن مى گويد نفرى 1200 مى گيرم  در حالى كه كرايه اين 
مســير 900تومان است. دليل را جويا مى شويم مى گويند وقت ظهر 
تاكسى نيست، نمى خواهى سوار نشويد. دليل افزايش بى رويه كرايه 

را نمى دانم مسئول مربوطه رسيدگى كند.
يك شهروند

6 ميليارد سهم تسهيالت اشتغال زا دارند
 كبودراهنگ-  خبرنگار همدان پيام: اعتبار پيش بيني شده كميته امداد 
امام خميني(ره) شهرستان كبودراهنگ از تسهيالت اشتغال روستايي 76 

ميليارد ريال است.
رئيــس كميته امداد امام خميني(ره) در گفت وگو با همدان پيام با اعالم 
اين خبر گفت: سهم مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان 
از تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري 76 ميليارد ريال است كه براي 
بهره مندي از اين تسهيالت بيش از 73 طرح در سامانه كارا براي دريافت 
تســهيالت ثبت نام كرده اند كه مبلغ اختصاصي به اين طرح ها تاكنون 

بيش از 22/5 ميليارد ريال بوده است.
ابراهيمى با اشــاره به روند ثبت نام و پرداخت تسهيالت به متقاضيان 
گفت: از 73 طرح ثبت شده در سامانه كارا 15 طرح به بانك هاي عامل 
معرفي شــده اند كه اين طرح ها بيشــتر در زمينه دامداري، دامپروري، 

خياطي و طرح هاي كوچك براي اشتغال پايدار بوده است.
وي با اشاره به مشكالت متقاضيان طرح هاي دامداري گفت: عدم امكان 
بازپرداخت ماهانه ى تســهيالت براي طرح هــاي دامپروري از عمده 
مشكالت اين متقاضيان است چرا كه امكان بازپرداخت ماهانه تسهيالت 
براي اين طرح نيست و براي رسيدن به نتيجه طرح حداقل 6 ماه زمان 
الزم اســت.وي نبود سند خانه هاي روستايي و عدم پذيرش اين اسناد 
براي ضمانت بانكي شــرايط محل اجراي طرح و همچنين بسته بودن 
ســامانه ى كارا براي ثبت نام طرح هاي جديد را از ديگر مشكالت در 

بهره مندي از تسهيالت اشتغال روستايي در شهرستان خواند.
ابراهيمي با اشــاره به پرداخت انواع تسهيالت اشتغال زايي كميته امداد 
امام خميني در شهرستان گفت: پرداخت تسهيالت خود اشتغالي از منابع 
بانكي به مبلغ 22/5 ميليارد ريال براي 124 طرح از جمله اين تسهيالت 
اســت كه تمام اين طرح ها به بانك ها معرفي شده و تاكنون بيش از 40
طرح به مبلغ 6500 ميليونر يال موفق به دريافت اين تسهيالت شده اند.

همچنين پرداخت تســهيالت خوداشــتغالي از منابع داخلي صندوق 
امــداد واليت به مبلــغ 2450 ميليون ريال بــراي 15 طرح با دريافت 
ضمانت نامه هاي ســاده و آسان از ديگر تسهيالت پرداختي اين نهاد در 

راستاي ايجاد اشتغال پايدار بوده است.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل
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  تجديد دوم فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران

 شركت آب منطقه اى همدان      

ــون برگــزاري مناقصــات " مصــوب  ــا رعايــت بنــد "ج" مــاده (12) قان شــركت آب منطقــه اي همــدان در نظــر دارد ب
1383 مجلــس شــوراي اســالمي- و آيين نامــه اجرايــي بنــد يــاد شــده, پــروژه اي بــا اطالعــات مشــروح ذيــل را بــه 

ــد. ــذار نماي ــند، واگ ــاع كار مي باش ــت آزاد ارج ــه داراي ظرفي ــركت هاي ذيصــالح ك ش
1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان 

بيمه-   تلفن :9-38220737(81 98+)  و فاكس: 38247993(81 98+)  
شرح عمليــات: اجراى حدود515  متر مكعب بنايى سنگى، 163 مترمكعب گابيون بندى، 1100 متر مكعب پى كنى، 80متر 

مربع قالب بندى، 3250 كيلوگرم كارهاى فوالدى و 35متر مكعب بتن ريزى و ...
2. برآورد اوليه كار: 2,537,839,202 ريال  بر اساس فهرست بهاي آبيارى و زهكشى  سال 1397

3. مدت اجراي كار: 3 ماه
4. محل اجرا: در سطح استان همدان

5. پايه و رشته مورد نظر: پيمانكاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه 5 رشته آب  باشند .
6. نوع و مبلغ تضمين : 127,000,000ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف " به دستگاه مناقصه 

گزار تسليم و همچنين درسامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود.
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران
 ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 

50659 ه مورخ 1394/09/22 هيأت محترم وزيران)
الزم به ذكر است كه چك شخصي ، چك مسافرتي ويا چك پول قابل قبول نميباشد.

مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد 
باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود .

7. قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ هفتصد هزار (700,000) ريال از طريق سامانه 
ستاد الكترونيكى دولت به حساب جاري سيبا به شماره 2175205611005 بانك ملي  بنام شركت سهامي آب منطقه اي 

همدان نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند 
8. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 97/08/09 لغايت پايان وقت اداري روزشنبه مورخ 97/08/12

9.  محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه 
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام 
مى گيرد  لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند 
10.  تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به 

شركت درمناقصه  ندارند حداكثر تا تاريخ  97/08/19 مى باشد
11. گواهينامه صالحيت پيمانكارى در پاكتى جدا ارائه گردد اين پاكتها قبل از بازگشايى پيشنهادات بررسى مى شوند و تنها 

پيشنهادات پيمانكارانى گشوده خواهد شد كه داراى گواهينامه معتبر پيمانكارى در رشته مورد نظر باشند 
12. تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 
97/08/26 اسناد مربوط را تكميل و به شرح ذيل تحويل مى نمايند  محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات الف،ب،ج :   دبيرخانه 
حراست شركت آب منطقه اى همدان  ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاكات  الف ،ب،ج بصورت الكترونيكى در 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت  نيز مى باشند 
13. تاريخ بازگشايي پاكات : پيشنهادات واصله در ساعت 11صبح روز يك شنبه مورخ 97/08/27 از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت(ستاد )در كميسيون مناقصه(سالن شهيد يوسف صنعتى شركت آب منطقه اى ) بازگشايي و خوانده مي 

شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.    
14. ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد 

جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان
مناقصه عمومى  يك مرحله اي احداث ديوار ساحلى ايستگاههاى هيدرومترى و پل تلفريك بهادربيگ و توئجين(نوبت دوم)

شماره  97/11– الف

پ

آگهـى مناقصه عمـومى 
مرحله هفتم - نوبت دوم

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات جارى خود موضوع ذيل را طبق مشخصات فنى موجود از طريق 
برگزارى  مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله اى به پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و 

مفيد در امور مربوطه كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد .
* نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

*انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى است .
* ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه معتبر بوده و براى سه ماه ديگر قابل تمديد 

باشد.
* تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22  هيأت 

وزيران
مراحــل برگــزارى مناقصــه از دريافــت اســناد تــا ارســال دعوتنامــه از طريــق وبــگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت (ســتاد) 
بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــى در ســامانه مذكــور ، مراحــل 

ثبــت نــام در ســايت فــوق االشــاره و دريافــت گواهــى امضــا الكترونيكــى را جهــت شــركت در مناقصــه انجــام دهنــد.
* كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك 
الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1397/8/20 نسبت به بارگزارى اسناد به صورت فايلPDF در سامانه اقدام نمايند. در 
ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1397/8/20 به دبير خانه شركت 

الزامى مى باشد .
* بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز دوشنبه مورخ 1397/8/21 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور انجام 

مى شود.
*  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل نمايند .

* الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف ، ضمانت 
نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

و  ، مخدوش  مشروط  پيشنهادات  همچنين  و  آن  نظاير  و  چك  مقرر،  ميزان  از  كمتر  هاى  سپرده   ، سپرده   ، مهر  و  امضا  پيشنهادات فاقد  به   *
پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

* تبعيت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.
* ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.

* برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .
* آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك

www.iets.mporg.ir : پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور *
www.Abfarhamedan.ir  :   شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان *

شماره مناقصه : 973047
روزدوشنبه مورخ :1397/8/7

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمعپروژه
(ماه) 

مبلغ اوليه    
(ريال)

شاخص 
تعديل

مبلغ ضمانتنامه 
(ريال)

تهيه مصالححداقل رتبه

انجام خدمات 
امور مشتركين

روستاهاى 
تحت پوشش

پيمانكارخدمات يا آب127,000,000ندارد122,539,896,000اسدآباد

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

 نهاونــد- خبرنــگار همــدان پيــام: اداره 
راه و شــهر ســازى و راهــدارى و حمــل و 
نقــل جــاده اى هــر چــه ســريعتر نســبت 
ــاد  ــاده نهاوند-نورآب ــازى ج ــه ايمــن س ب

اقــدام كننــد.
نهاونــد  انقــالب  و  عمومــى  دادســتان 
 97 خردادمــاه  در  هــم  ايــن  از  پيــش 
ــوه در  ــزه از ك ــنگ ري ــزش س ــاره ري درب
ــر داده  ــد تذك ــه نهاون ــان ب ــور آورزم مح

ــود. ب
ايـــن محـــور تنهـــا چنـــد مـــاه پـــس از 
ــا،  ــايه بـــى نظارتـــى هـ ــاح، در سـ افتتـ
ــادف  ــره تصـ ــن فقـ ــوع چنديـ ــا  وقـ بـ
و ريـــرش ســـنگ ريـــزه ســـبب تذكـــر 
ــكار  ــدارى و پيمانـ ــه راهـ ــتان بـ دادسـ

پـــروژه شـــد.
ــاره  ــه درب ــوى در ادام ســيدهادى مصطف
ــر  ــزود: ب ــد اف ــاد - نهاون ــور آب محــور ن
ــه رئيــس اداره راهــدارى  ــاى مصاحب مبن
و حمــل و نقــل جــاده اى كــه در رســانه 
هــا منتشــر شــده اســت، وقــوع دو زلزلــه 
1/4 و 1/3 ريشــترى در روزهاى گذشــته 
ــد ،  تخــت ســنگ عظيمــى در  در نهاون
محــور پرتــردد نهاوند-نورآبــاد بــه دليــل 
رانــش زميــن تــرك برداشــته و احتمــال 

قــوى  مســير  داخــل  بــه  آن  ســقوط 
اســت.

ــازى راه  ــن س ــئوليت ايم ــت: مس وى گف
هــا بــر عهــده اداره راه و شــهر ســازى و 
راهــدارى و حمــل و نقــل جــاده اى مــى 
باشــد، بــه هميــن علــت در نامــه كتبــى بــا 

آنهــا اعــالم شــده اســت، هرچــه ســريعا 
ــاده  ــن ج ــازى اي ــن س ــه ايم ــبت ب نس

ــد. ــام دهن ــات الزم را انج اقدام
ــتگاه  ــر دس ــه داد: اگ ــوى ادام مصطف
انجــام  اقدامــى  مربوطــه  هــاى 
هــر  وقــوع   صــورت  در  ندهنــد، 

ســقوط  و  ريــزش  حادثــه  گونــه 
ايجــاد  و  جــاده  داخــل  بــه  ســنگ 
مالــى،  و  بدنــى  جانــى،  مخاطــره 
و  شهرســازى  و  راه  اداره  مســئوالن 
ــل جــاده اى  ــدارى و حمــل و نق راه

باشــند. پاســخگو  بايــد 

ايجاد 500 فرصت 
جديد شغلى در تويسركان
 رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
تويسركان گفت: 500 فرصت شــغلى جديد از ابتداى 
ســال 97 تا كنون در اين شهرستان ايجاد و ثبت سامانه 

شده است.
به گزارش ايســنا، امير بنى اردالن در كارگروه اشتغال و 
ســرمايه گذارى شهرستان تويســركان، اظهار كرد: سال 
گذشته اعتبارى معادل يك ميليارد و 260 ميليون تومان 

در قالب تســهيالت به بخش مشاغل خانگى شهرستان 
تويسركان اختصاص يافت.

رئيــس اداره تعــاون، كار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
تويســركان افزود: اين رقم در سالجارى به دو ميليارد و 
240 ميليون تومان رســيده كه رشد حدود 50 درصدى 
را نشان مى دهد.وى با اشاره به اينكه شهرستان تويسركان 
رتبه نخســت جذب تسهيالت اشــتغالزا و ارزان قيمت 
روســتايى در اســتان همدان را دارد، اعالم كرد: امسال 
همانند ســال هاى گذشــته، ســهميه تعهدى در زمينه 
اشتغالزايى براى شهرستان هاى مختلف تعيين نشده است.

رئيس اتاق بازرگانى شهرستان تويسركان نيز گفت: امسال 
حدود يك هزار و 500 هكتار از اراضى زراعى شهرستان 
تويسركان زيركشت سير رفت كه براى حل مشكل بازار 

فروش آن همچنان پيگيرى ها ادامه دارد.
عبدالملكى تصريح كرد: تويســركان از واحد توليدى و 
صنعتى "هوبره" با برخوردارى از تجهيزات نوين در زمينه 
فرآورى و بسته بندى مواد مختلف برخوردار است كه در 
صورت اســتفاده از همه ظرفيت توليد خود مى توانست 
عالوه بر سيرهاى شهرســتان تويسركان، محصول سير 

استان همدان را نيز فرآورى و بسته بندى كند.

دستور دادستان نهاوند به راهدارى:

محور نهاوند- نورآباد را 
به سرعت ايمن كنيد
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بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام، شماره11
پيامد منفى تحريم هاى جديد آمريكا براى 

بازار ارز ايران
فاطمه پاكزاد »

 با وضعيت و خصومت هاى دولت آمريكا عليه ايران مطمئناً اعتماد 
غالب مردم نسبت به اجرايى شدن برجام از بين خواهد رفت و همين 
امر موجب خواهد شــد تا شــوك بزرگى به بازارهاى مختلف ايران 

على الخصوص بازار ارز وارد شود.
تحريم هاى جديد آمريكا موسوم به S.722 با رأى بااليى در كنگره و 
سناى آن كشور به تصويب رسيد، هرچند اجراى برجام در ايران آغاز 
شــده و غالب مردم و فعاالن اقتصادى از اين بابت خوشحال و منتظر 
ظهور و نمايان شــدن آثار مثبت آن در زمينه ها و ابعاد مختلف كار و 
زندگى شان بودند، متأسفانه اجراى برجام فقط به روى كاغذ آغاز شده 

و هنوز در عمل چندان اتفاق قابل توجهى رخ نداده است.
غالب تحريم ها هنوز پابرجا هســتند و تعدادى از تحريم هايى هم كه 
مثًال رفع شــده و از بين رفته اند به طور موقت تعليق شــده اند بودند، 
مجدداً بر سر مردم ايران برقرار و نازل شد. از طرفى ديگر، هر از چند 
گاهى تحريم هاى جديدى نيز از جانب آمريكا عليه كشورمان تصويب 
مى شود كه خود موانع متعددى را بر سر اجراى برجام به وجود آورده 
و مــى آورد. در اين ارتباط به آخرين موردى كه مى توانم اشــاره كنم 
تحريم هاى S.722 آمريكا مى باشــد كه چند روز پيش با رأى قاطع 
419 نمايندة كنگره و پشــتبند آن با رأى 98 سناتور مجلس سنا عليه 
ايران تصويب شد. اگرچه ظاهراً اين تحريم هاى گسترده كه به "مادر 
تحريم-ها" و يا "ســياه چالة تحريم ها" معروف مى باشند به بهانه و با 
تمركز به روى برنامه موشكى، حقوق بشر ايران و غيره به رشتة تحرير 
درآمــده اما در واقع برنامه هاى اقتصادى ايــران را هدف گرفته و در 
خصوص انتقال سرمايه و سرمايه گذارى هاى خارجى محدوديت هايى 

را براى كشورمان ايجاد مى كند.
طرحى كــه به تصويب كنگره و ســنا رســيده «قانــون مقابله با 
722.S فعاليت هــاى بى  ثبات ســاز ايــران» نامگذارى و با كــد

كدگذارى شــده اســت، كه انواع متعددى از تحريم هاى جديدى 
را عليه كشــورمان وضــع مى كند كه مى توان از آن به «ســياه چاله 
تحريم ها» ياد كرد، يعنى مانند ســياه چاله اى كه همه چيز را با خود 
به درون مى كشــد، كه با امضاء ترامپ، اين توانايى را دارد كه همه 

چيز را با خود به سياه چالة تحريم بكشاند.
اين قانون وقتى كه كنار قانون IFCA-2013 قرار بگيرد شــرايط را 
بسيار سخت تر مى كند، چرا كه در قانون IFCA-2013 هر فرد يا نهاد 
SDN ايرانى يا فرد يا نهادى كه به واســطه ايران در ليست تحريمى

آمريكا قرار بگيرد، مشمول تحريم هاى ثانويه بانكى نيز مى شود، يعنى 
در نتيجه آن، هيچ كسى در دنيا نبايد چه مستقيم و چه غيرمستقيم با اين 
فرد و نهاد همكارى كند، كه در غير اين صورت با فشــارها و تنبيهات 
جدى آمريكا و همپيمانانش روبه رو مى گردد. قانون S.722 تعامالت 
ريالــى را هم هدف گرفته و تأثيرات بدى را بر اين بخش از مبادالت 

مالى ايران گذاشته است. 
عملكرد خصمانه مقامات هر دو حزب سرشناس آمريكايى با جمهورى 
اســالمى ايران طى ســال هاى پس از پيروزى انقالب تا به امروز به 
اثبات رسيده است، ضمناً تاريخ اين واقعيت را نيز ثابت كرده است كه 
رفتار و عملكرد جمهورى خواهان نســبت به دموكرات ها عليه ايران 
تندتر و خصمانه تر بوده اســت، فشارهاى كلى آمريكا عليه ما همانند 
ساليان گذشته برقرار خواهد بوده با روى كا آمدن شخص ترامپ در 
رأس قوة مجرية آمريكا، برخى از فشــارهاى ســليقه اى عليه ايران تا 
حدود زيادى نسبت به سالهاى گذشته بيشتر و پررنگ تر خواهد شد؛ 
فشارهايى همانند سختگيرى در صدور ويزا، اعمال تحريم هاى جديد 
و پى درپى، جلوگيرى از نزديكى شركت هاى آمريكايى و شركت هاى 
بزرگ بين المللى به بازار ايران، ايجاد محدوديت هاى پولى و بانكى و 

دهها مورد ديگر.
 همچنيــن تصويب قانــون S.722 تأثيرى بد بر بــازار ارز ايران 
گذاشــته و اجراى اين قانون، نــرخ ارز را در بازار آزاد باالتر برد. 
از طرفى ديگر افزايــش نرخ ارز بر واردات كاالهاى مصرفى تأثير 
منفى خواهد گذاشــت و قيمت كاالهــاى وارداتى نيز گرانتر تمام 
خواهد شــد كه خــود بر مصرف كننده فشــار خواهد آورد و نرخ 
تــورم را نيز افزايش خواهــد داد. همچنين با ايــن وضعيت و با 
خصومت هاى دولت آمريكا عليه ايران اعتماد غالب مردم نســبت 
به اجرايى شــدن برجــام از بين رفته و همين امر موجب شــد تا 
شــوك بزرگى به بازارهاى مختلف ايران على الخصوص بازار ارز 

وارد شود. 
وليكن با رشــد نرخ ارز، به عكس ارزش سهام بورس كاهش يافت. 
همچنين نظر به اينكه شــاخص قيمت ســاير كاالها نيز بر مبناى دالر 
تعيين مى شــود پس افزايــش نرخ ارز موجب افزايش قيمت ســاير 
كاالهاى مصرفى خواهد شــد كه همين امر تــورم جديدى را نيز بر 

دوش مردم ايران تحميل خواهد كرد.
*كارشناس روابط بين الملل

ترميم كابينه و انتظارات 
 راى اعتماد مجلس شــوراى اسالمى به 4 وزير پيشنهادى دولت كه 
دو وزارتخانه كار و رفاه اجتماعى و امور اقتصادى و دارايى با استيضاح 
وزارت قبلى تغيير كرد و وزارتخانه هاى صنعت، معدن و تجارت و راه، 
مسكن و شهرســازى پس از استعفاى وزراى قبلى رنگ تغيير به خود 

ديد، قبل از هر چيز دو پيام مشخص داشت .
يكى ضرورت ترميم تيم اقتصادى كابينه و همراهى نمايندگان با دولت 

كه در راى اعتماد به هر 4 وزير پيشنهادى نمايان بود.
در خصوص پيام نخست بايد بدانيم كه تغيير در تيم اقتصادى و ترميم 
كابينه از ماهها قبل به يك مطالبه جدى تبديل شده بود و انتظار مى رفت 

كه دولت چنين تغييرى را در اولويت قرار دهد.
امروز اين مهم تحقق يافته و به نوعى شاهد ترميم كابينه هستيم ، هرچند 
قدرى دير اتفاق افتاده اســت، اما مى توان اميدوار شد كه سياست هاى 
اقتصادى دولت به سمت و سويى حركت كند كه زمينه عبور موفق از 
شرايط دشوار كنونى را كه مردم با مشكالتى چون رشد تورم و آهنگ 

كند اشتغال زايى مواجه هستند، فراهم گردد.
در باب پيام دوم نيــز بايد گفت كه نمايندگان مجلس با توجه به عزم 
دولت در ترميم كابينه از يكسو و درك شرايط حساس كنونى از سوى 
ديگــر  تعامل و همكارى با دولــت تدبير و اميد بر مبناى منافع ملى و 

كمك به دولت را مورد توجه قرار داده اند. 
اين امر نشان مى دهد كه مسائل موجود در حوزه اقتصاد و بعضا زنگ 
خطرهايى كه به گوش مى رســد، ضرورت  همكارى ميان قوا به ويژه 

مجلس و دولت را دوچندان مى كند.  
به طور طبيعى اين همكارى و تعامل بايد در سطح استانى نيز بين مجمع 
نمايندگان اســتان و مديران اجرايى خود را نشان  دهد به گونه اى كه 
هردوطرف با مبنا قرار دادن منافع مردم و  اولويت هاى استان در بخش 

هاى مختلف با يكديگر همكارى داشته باشند.
نكته ديگر اينكه مطالبه مردم و كارشناسان از دولت در خصوص ترميم 
كابينه كه حاال رنگ واقعيت به خود گرفته است، براساس داليل منطقى 
و عقالنى بوده كه قاعدتا بايد نتايج خوبى را به دنبال داشته باشد. از اين 
رو انتظــار مى رود با تغييرات صــورت گرفته در تيم اقتصادى دولت، 
شــاهد تحوالت مثبت و اتفاقات خوبى در عرصه اقتصادى باشــيم و 

حداقل از ميزان مشكالت كنونى در اين عرصه كاسته شود.
البته نبايد از عوامل خارجى و توطئه هاى دشــمنان در اين زمينه غافل 
شــد، اما  آنچه مسلم لست، بخش عمده اى از مشكالت ريشه داخلى 

دارد كه براى آنها بايد چاره انديشى شود . 
ترميم كابينه گام مجرى در اين مســير اســت كه افــكار عمومى را به 

تغييرات مثبت در عرضه اقتصادى اميدوار كرده است.

البى صهيونيست  از روسيه تا آمريكا 
نفوذ دارد

 نماينده جنبش جهاد اســالمى فلســطين با تاكيد بــر اين كه البى 
صهيونيست  از روسيه تا آمريكا نفوذ دارد، گفت: تمام مراكز تصميم گيرى 

آمريكا توسط البى صهيونيست هدايت مى شود.
به گزارش ايسنا، ناصر ابوشريف در نشستى با عنوان «خدمات متقابل 
ايران و فلسطين؛ چهار دهه پس از انقالب اسالمى» اظهار كرد: در مورد 
اثر انقالب اسالمى به مساله  فلسطين بارها صحبت كرده ايم و امروز بايد 
به رويكرد ديگر اين مساله يعنى رويكرد دينى توجه كنيم. در واقع انگيزه 

و محركه اصلى طرح هاى صهيونيستى و آمريكايى دينى است.
وى افزود: ما با استكبار مقابله كرديم و حتى مبارزه مسلحانه داشتيم و 
قبل از انقالب اســالمى ايران و حزب اهللا انقالبيون زيادى بودند كه در 
اين راه مبارزه كردند.نماينده جنبش جهاد اسالمى فلسطين همچنين بيان 
كرد: براســاس آيه قرآن كريم طرح هاى صهيونيستى مبتنى بر دو مولفه 
است. در گذشته وقتى فساد صهيونيستى آغاز شد كوچك و كم حجم 
بود، اما اكنون با حجم گســترده اى از فساد صهيونيستى مواجه هستيم. 

نيمى از اموال جهان در اختيار يهوديان و البى هاى صهيونيست است.
ابوشريف ادامه داد: امروز شاهد هستيم كه البى صهيونيست از روسيه 
تا آمريكا نفــوذ دارد و تمام مراكز تصميم گيرى آمريكا توســط البى  

صهيونيستى هدايت مى شود.

نقض دستور دادگاه الهه از سوى آمريكا را 
به شوراى امنيت مى بريم

 معاون حقوقى رئيس جمهور گفت: در صورتى كه آمريكا به دستور 
دادگاه الهه تمكين نكند، به شوراى امنيت شكايت خواهيم كرد.

لعيا جنيدى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره گام حقوقى 
بعدى ايران درخصــوص راى موقت دادگاه الهه در مورد تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران، گفت: يك دستور موقت و يك دستور اصلى صادر 

شده است.
وى افزود: حكم درخواست دستور موقت به نفع ايران صادر و دعواى 
اصلى مستند به درخواست و لوايح اوليه ثبت شده  است؛ اما ما در حال 

آماده كردن مجموعه اى از مستندات ديگر هستيم.
جنيدى تاكيد كرد: به طور طبيعى مســتندات مربوط به نقض دســتور 
توسط تمام دســتگاه هاى اجرايى و سازمان هاى حقوقى دولت و ساير 

بخش هاى مرتبط بايد آماده شود و در اختيار تيم حقوقى قرار بگيرد.
معاون حقوقى رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از تهيه 
مســتندات امكان ارجاع آن به شوراى امنيت وجود دارد، تصريح كرد: 
آمريكا تاكنون نگفته است اين دستورات را اجرا نمى كند، اما در صورتى 
كه با نقض دســتور مواجه شويم، پيگيرى هاى الزم را انجام مى دهيم و 
اگر پاســخى از اين پيگيرى ها دريافت نكرديم، آن را به شوراى امنيت 

مى بريم، در حال حاضر در آن مرحله قرار نداريم.

آمريكا به هيچ وجه قادر به توقف فروش نفت 
ايران نمى شود

  معــاون اول رييس جمهورى با تاكيد بر اين كه نفت ايران هيچ جايگزينى 
ندارد، گفت: با برنامه ريزى دولت و ســازوكارهاى در نظر گرفته شــده براى 
اداره كشور با جديت اعالم مى كنم كه آمريكايى ها به هيچ وجه قادر نمى شوند، 
فروش نفت اين كشور را متوقف كنند.به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيرى افزود: 
ايران در ماه هاى گذشــته 2,5 ميليون بشــكه نفت صادر مى كرد، حال ممكن 
اســت چند هزار بشكه كاهش يافته باشد ولى ما همواره تاكيد داشتيم كه نبايد 
صادرات نفت ايران از يك ميليون بشــكه كمتر شود.وى ادامه داد: امروز اتفاقى 
كه مى افتد دروغى اســت كه دولتمــردان آمريكايى به مردم دنيا و آمريكايى ها 
مى گويند كه بايد نفت عربســتان و ديگر كشورها جايگزين نفت ايران شود تا 

قيمت آن افزايش نيابد.

بازديدهاى هسته اى مجلس ادامه دارد
 بازديدهاى كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى و كميته هسته اى اين 
كميســيون از مراكز و سايت هاى هسته اى به صورت مستمر و با قوت بيشترى 
در حال انجام است.رئيس كميته هسته اى مجلس درباره آخرين اقدامات كميته 
هســته اى كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس در راستاى ارائه 
گزارش اجراى برجام، اظهار داشت: بازديدهاى كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى و كميته هســته اى اين كميسيون از مراكز و ســايت هاى هسته اى، به 
صورت مســتمر و با قوت بيشترى نسبت به قبل در حال انجام است تا از اين 

طريق، پيشرفت هاى هسته اى كشور مورد ارزيابى قرار گيرد.
حجت االســالم مجتبى ذوالنور در گفتگــو با مهر، گفت: بازديــد از مراكز و 
سايت هاى هسته اى جزء وظايف ذاتى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس است و نبايد تصور شود كه اين بازديدها صرفا در راستاى برجام است. 

نگران طرح تحول سالمت هستيم
 رئيس كميســيون بهداشت و درمان مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه 
نگران طرح تحول سالمت هستيم، گفت: امروز در حال مواجهه با مشكالتى در 
اجراى اين طرح هســتيم.به گزارش ايسنا، حسينعلى شهريارى،  در نكوداشت 
روز ملى بيمه سالمت ، با بيان اينكه طرح تحول سالمت يكى از دستاوردهاى 
بزرگ دولت يازدهم بود، اظهار كرد: اين طرح در انتخابات رياســت جمهورى 
دوازدهم كمك بسيار زيادى به دولت كرد چراكه گرچه در حوزه هاى بين المللى 
و انرژى هسته اى قطعا كارهاى زيادى انجام شد اما آنچه كه براى مردم ملموس 
بود اجراى همين طرح بود.وى با اشــاره به تاكيدات مقام معظم رهبرى درباره 
لزوم پيگيرى با قوت طرح تحول ســالمت اظهار كرد: به عنوان نماينده مجلس 
انتظار داريم كه طرح هايى از جمله طرح تحول ســالمت كه در حوزه سالمت 

طراحى شده، به صورت كامل اجرا شود.

مجلــس  آبــان   5 شــنبه  جلســه   
ــر  ــار وزي ــف چه ــالمى تكلي ــوراى اس ش
بــراى  روحانــى  حســن  پيشــنهادى 
ــادى  ــور اقتص ــاى ام تصــدى وزارتخانه ه
و دارايــى، تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى، 
راه و شهرســازى و صنعــت، معــدن و 
ــت  ــا دول ــرد ت ــخص ك ــارت را مش تج
ــب  ــا تركي ــد ب ــه بع ــن ب ــم از اي دوازده
ــد. ــل جلســات خــود را تشــكيل ده كام

ــه  ــور هفت ــنا، رئيس جمه ــزارش ايس ــه گ ب
گذشــته چهــار گزينــه پيشــنهادى خــود را 
ــه مجلــس  ــه ب ــراى ايــن چهــار وزارتخان ب
معرفــى كــرد تــا زودتــر تكليــف كابينــه اش 
مشــخص شــود. ســرانجام روز شــنبه 5 
آبــان ، مجلــس شــوراى اســالمى در جلســه 
پيشــنهادى،  وزراى  صالحيــت  بررســى 
بــا 200 راى موافــق، 50 راى مخالــف و 
ــراى  ــاد دژپســند ب ــه فره ــع ب 15 راى ممتن
وزارت امــور اقتصــادى و دارايــى، 196 راى 
موافــق، 63 راى مخالــف و 5 راى ممتنــع به 
محمــد شــريعتمدارى بــراى وزارت تعــاون، 
كار و رفــاه اجتماعــى، 191 راى موافــق، 98
ــد  ــه محم ــع ب ــف و 8 راى ممتن راى مخال
اســالمى بــراى وزارت راه و شهرســازى 
ــف و13 و 203 راى موافــق، 49 راى مخال

راى ممتنــع بــه رضــا رحمانى بــراى وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت راى اعتمــاد داد 
تــا تركيــب جديــد كابينــه دوازدهــم بعــد از 

ترميــم مشــخص شــود.
ــود  ــاد خ ــن راى اعتم ــا اي ــدگان ب نماين
نشــان دادنــد كــه قصــد تعامــل بــا 
دولــت را دارنــد و حــاال نوبــت دولــت 
ــا اقدامــات  حســن روحانــى اســت تــا ب
خــود وضعيــت آشــفته اقتصــادى كشــور 
ــه يكــى از  را كــه هــر گوشــه اى از آن ب
ــت،  ــط اس ــه مرتب ــار وزارتخان ــن چه اي
ــد و اقتصــاد كشــور  ــامان بده ســر و س
در بحــران نجــات  فــرو رفتــن  از  را 
ــه  ــنى كابين ــن س ــد ميانگي ــد. هرچن ده
ــد از  ــر جدي ــار وزي ــا چه ــم ب دوازده
امــا  اســت  رســيده   58.5 بــه   57.83
ايــن اميــدوارى وجــود دارد كــه تجربــه 
ــره اى  ــد و گ ــه كار آي ــد ب وزراى جدي
بــاز  كشــور  اقتصــادى  مشــكالت  از 
ــت  ــى دول ــر فعل ــان 18 وزي ــد. از مي كن

دوازدهــم، 10 نفــر مــدرك دكتــرا، 5
نفــر كارشناســى ارشــد، 2 نفر كارشناســى 

و يــك نفــر درجــه اميــرى ارتــش دارنــد 
كــه ايــن اعــداد پيــش از ايــن، 11 مــدرك 

دكترا، 4 كارشناســى ارشــد، 2 كارشناســى 
ــود. ــرى ارتــش ب ــك درجــه امي و ي

جدول تركيب جديد كابينه دوازدهم

سن و 
تحصيالت/ نام 
وزير /سمت

سن و تحصيالت/ سوابق 
سن و تحصيالت /سوابقنام وزير سمت

سوابقنام وزير سمت

فرهاد دژپسند
  66سال/دكتراى 
اقتصاد بين الملل

معاون سازمان برنامه وبودجه در دولت يازدهم، 
معاون برنامه ريزى اقتصادى وزارت بازرگانى 

در دولت هشتم، دبير ستاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى، مديركل دفتر اقتصاد كالن سازمان 
مديريت و برنامه ريزى كشور، سرپرست مركز 

مطالعات و برنامه ريزى شهر تهران

محمود حجتى
63 سال

مهندس عمران

وزير اطالعات، نماينده مجلس خبرگان 
رهبرى، نماينده ادوار اول، دوم، چهارم و 

پنجم مجلس شوراى اسالمى، رئيس سازمان 
عقيدتى سياسى ارتش

سيدمحمود علوى
 64سال

دكتراى فقه و 
مبانى حقوق اسالمى

وزير اطالعات، نماينده مجلس 
خبرگان رهبرى، نماينده ادوار 

اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس 
شوراى اسالمى، رئيس سازمان 

عقيدتى سياسى ارتش

محمد 
شريعتمدارى

58 سال/دكتراى 
مديريت

وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، 
معاون اجرايى رئيس جمهور در دولت يازدهم، 
جانشين رئيس جمهور در شوراى عالى امور 

ايرانيان خارج از كشور، رئيس سازمان فضايى 
ايران،  سرپرست وزارت ورزش و جوانان، وزير 

بازرگانى، قائم مقام وزير بازرگانى

سيدعليرضا آوايى
 62سال

كارشناس ارشد 
حقوق خصوصى

رئيس دفتر بازرسى ويژه رئيس جمهور، قاضى 
ديوان عالى كشور، معاون وزير كشور و رئيس 

سازمان ثبت احوال، رئيس كل دادگسترى 
استان تهران، اصفهان، مركزى و لرستان، 
دادستان عمومى و انقالب اهواز و دزفول، 

مستشار دادگاه عالى انتظامى قضات

محمدجواد ظريف 
 59سال

دكتراى حقوق و روابط 
بين الملل

وزير امور خارجه، سفير و نماينده 
دائم ايران در سازمان ملل متحد، 

معاون وزير امور خارجه

محمد اسالمى 
 62سال/

كارشناس ارشد 
راه و ساختمان

سرپرست وزارت راه و شهرسازى، معاون 
مهندسى و طرح هاى توسعه سازمان صنايع 

دفاعى بزرگ، مديرعامل شركت صنايع 
هواپيماسازى ايران، قائم مقام سازمان صنايع 

هوا فضا، معاون امور صنعتى و تحقيقاتى وزارت 
دفاع، استاندار مازندران

امير سرتيپ امير 
حاتمى
 52سال

درجه اميرى ارتش

جانشين وزير دفاع، جانشين معاونت اركان و 
امور مشترك ستاد كل نيروهاى مسلح

سيدحسن 
قاضى زاده هاشمى

 59سال

پزشك متخصص چشم

وزير بهداشت، عضو شوراى عالى 
جمعيت هالل احمر جمهورى 

اسالمى ايران

رضا رحمانى 52 
سال/دكتراى 

 DBAمديريت

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور 
توليد، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و 
اسكو در دوره هاى هفتم، هشتم و نهم و رئيس 

كميسيون صنايع و معادن مجلس،

منصور غالمى
 65سال

دكتراى علوم 
باغبانى

رئيس دانشگاه بوعلى سيناى همدان، معاون 
دانشگاه بوعلى، رئيس مؤسسه آموزش عالى 
عمران و توسعه، عضو  هيأت امناى دانشگاه 
لرستان و كردستان، عضو  هيأت امناى پارك 

علم و فناورى همدان

بيژن نامدارزنگنه
 66سال

كارشناس ارشد 
مهندسى عمران

وزير نفت (سه دوره)،  وزير نيرو 
(دو دوره)، وزير جهاد سازندگى 

(دو دوره)، معاون فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى

سيدمحمد 
بطحايى
55 سال

كارشناس ارشد 
مديريت دولتى

مديريت وزارت آموزش و پرورش، رئيس مركز 
ملى نظارت راهبردى سازمان برنامه و بودجه 
كشور، سرپرست سابق وزارت آموزش و پرورش

سيدعباس صالحى
 55سال

دكتراى فلسفه

معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد 
رضا اردكانياناسالمى، سرپرست وزارت ارشاد

 60سال
دكتراى مديريت 

منابع آب

معاون وزير نيرو، معاون وزير 
كشور، مدير مؤسس دفتر دهه 

بين المللى آب سازمان ملل متحد، 
مدير انيستيتوى دانشگاه سازمان 

ملل در زمينه مديريت منابع و 
زيست محيطى

محمدجواد 
آذرى جهرمى
37 سال
مهندس 
برق قدرت

معاون وزير ارتباطات، رئيس  هيأت مديره و 
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت

عبدالرضا 
رحمانى فضلى 

 59سال

دكتراى جغرافياى 
انسانى

وزير كشور، نماينده دوره چهارم مجلس 
شوراى اسالمى، رئيس ديوان محاسبات كشور، 

جانشين فرمانده كل قوا در نيروى انتظامى، 
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون 

سياسى سازمان صدا و سيما

مسعود سلطانى فر
 59سال

كارشناس ارشد علوم 
سياسى

وزير ورزش و جوانان، رئيس 
سازمان ميراث فرهنگى، استاندار 

گيالن، زنجان و مركزى، عضو 
شوراى شهر چهارم تهران

 اسامى و بخشى از سوابق وزراى دولت دوازدهم

 خروج واشنگنتن از iINF فرار رو به 
جلو براى عملياتى كردن اهدافشان است.

به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان  
چندى پيش دونالد ترامپ رئيس جمهور 
وقت اياالت متحده آمريكا تهديد كرد كه 
كشورش قرار است از پيمان منع موشك 
INF هاى هســته اى ميانبرد موســوم به

که در ســال 1987، حدود 50 سال پيش 
بين رونالــد ريگان، رئيس جمهورى وقت 
آمريــكا و ميخائيــل گورباچف، دبير كل 
حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروى، 
به منظور جلوگيرى از گســترش ســالح 
هاى هســته اى حاصل شــده بود خارج 
شــود. ترامپ دليل اين اقــدام را خروج 
مســكو از اين توافق ناميد و مدعى شــد 
INF  دليلــى براى ماندن واشــنگتن در

وجود ندارد، اين اظهارات يك باره تبديل 

به تيتر رســانه هاى جهان شد و احتمال 
دامــن زدن به جنگى ســرد را پررنگ تر 

كرد.
يك  كارشــناس مسائل سياســى درباره 
منــع  توافــق  از  ســفيد  كاخ  خــروج 
موشك هاى هســته اى ميان برد اظهار كرد: 
پس از اقداماتى كه آمريكا از ســال 1945
در پى كشف بمب اتم انجام داد ؛ درسال 
1951 روس ها موفق شدند نوعى برترى 
اســتراتژيك با آمريكا را ايجاد كنند، زيرا 
با كشــف بمب اتم حتى احتمال نابودى 
جهــان هم دور از ذهن نبــود. درطول 6

دهه گذشــته هم بيشتر كشورها تالششان 
اين بود كه بــا امضاى معاهداتى همچون 
استارت 1 و استارت 2 از گسترش سالح 
هاى كشــتار جمعى در جهان جلوگيرى 
كنند، در همين راستا هم به نظر مى رسد 

كــه اين يك جانبه گرايــى ترامپ در زير 
پا گذاشــتن توافقات چندساله، آينده اى 
بدون اقتدارگرايى واشنگتن را پيش روى 

ما مجسم مى سازد.
حســين معين آبادى در تشريح يك جانبه 
گرايى كاخ سفيد ادامه داد: نقض عهدهاى 
مكرر ترامــپ تنها به برهــم زدن توافق 
برجام ختم نشــده ، بلكه بــى اعتنايى به 
تعهداتى چون كنفرانس زمين و همچنين 
اعالم تعرفه هاى تجارى نســبت به چين 
نوعى پشــت پا زدن به روند جهانى شدن 
شود.  نزديكى كشورها محســوب مى  و 
دراصــل چنين اقدامى تير خالص آمريكا 
نســبت به ادامه سردمدارى اين كشور در 
جهان خواهد بود و منجر به هوشيارى دنيا 
در جهت حذف واشنگتن از رهبرى جهان 
و پيش رفتن به سمت جهانى بدون آمريكا 

خواهد شد.
معين آبادى درباره وضعيت فعلى آمريكا 
در جهان تشــريح كرد: اكنون 75 درصد 
اقتصــاد جهــان بدون حضورواشــنگتن 
درگردش است و اين يعنى در خوشبينانه 
تريــن حالت كاخ ســفيد تنها 25 درصد 
از اقتصــاد جهانــى را در دســت دارد 
.درحــال حاضرهم اقدامات فراوانى براى 
جايگزينى پول هاى رسمى ديگر كشورها 
همچون يــورو ، يوآن و روبــل در قبال 
دالر آمريكا آغاز شده است ، فرآيندى كه 
نشان مى دهد دنيا درحال گذار به سمت 
جهانــى بدون حضور آمريــكا در عرصه 
هاى مختلف اســت و اگر شش نهاد مالى 
اروپا جايگزين سوئيفت شود در 5 الى 6

سال آينده شاهد ضربه ى شديد به اقتصاد 
آمريكا خواهيد بود.

مجلس 
آزادى«اسدى»را 
از وزارت خارجه 
پيگيرى مى كند
 عضو  هيأت رئيســه كميسيون امنيت 
ملى مجلس گفت: كميسيون امنيت ملى 
موضوع  حــل  پيگير  همچنــان  مجلس 
ديپلمات ايران در اروپا از سوى وزارت 
امور خارجه اســت و نســبت به آن بى 

تفاوت نيست.
محمدجــواد جمالى در گفتگــو مهر با 
اشاره به وضعيت اسداهللا اسدى ديپلمات 
دستگير شده كشــورمان در اروپا كه در 

حــدود 120 روز از بازداشــت وى مى 
گذرد، اظهار داشــت: كميســيون امنيت 
ملى مجلــس همچنان پيگيــر حل اين 
مســئله از ســوى وزارت امور خارجه 
است. اين موضوع مربوط به امنيت ملى 
و همچنين حقوق شــهروندى ديپلمات 
هاى كشورمان است و قطعا نسبت به آن 

بى تفاوت نخواهيم بود.
عضــو  هيــأت رئيســه كميســيون امنيــت 
ملــى و سياســت خارجــى مجلــس 
ــئله از  ــن مس ــه اي ــه اينك ــاره ب ــا اش ب
ــى  ــق گــروه هــاى دوســتى پارلمان طري
هــم پيگيــرى مــى شــود، اظهارداشــت: 
حداقــل ســالى يــك بــار مــا بــا پارلمــان 
اروپــا در بروكســل گفتگوهــاى انتقــادى 
ــل  ــرورت ح ــواره ض ــه هم ــم ك داري

ــى  ــرح م ــا مط ــائلى در آنج ــن مس چني
ــود. ش

جمالــى خاطرنشــان كــرد: همچنيــن 
اخيــرا اعضــاى كميســيون امنيــت ملــى 
ــا  ــه اروپ ــفير اتحادي ــا 28 س ــس ب مجل
جلســه داشــتند كــه در آن جلســات 
هــم بــر ضــرورت رعايــت حقــوق 
شــهروندى ديپلمــات هــاى ايرانــى 
تأكيــد و حــل مشــكالت آنــان بــه ايــن 

ــد. ــزد ش ــفرا گوش س
ــر  ــته وزي ــه گذش ــت: هفت ــى گف جمال
امــور خارجــه بــراى پاســخ به ســؤاالت 
كميســيون  در  نماينــدگان  از  جمعــى 
امنيــت ملــى مجلــس حضــور يافــت و 
يكــى از موضوعاتــى كــه در آن جلســه 
مطــرح شــد، ضــرورت حــل مشــكالت 

اروپــا  در  كشــورمان  ديپلمات هــاى 
ــود. ب

وى با اشــاره بــه اينكه نماينــدگان در 
اين بــاره از وزارت خارجه مطالبه گرى 
كــرده اند، يادآور شــد: آقاى ظريف در 
آن جلســه توضيحاتى ارائه داد مبنى بر 
اينكه اقدامات مناســبى براى آزادى اين 
ديپلمات انجام شده است و اشاره اى هم 

به اين اقدامات كرد.
عضو  هيأت رئيســه كميســيون امنيت 
ملى و سياســت خارجى مجلس متذكر 
شــد: ظريــف صراحتا اعــالم كرد كه 
وزارت امور خارجه، اســداهللا اســدى 
را فراموش نكرده اســت و از مجارى 
قانونــى و ديپلماتيك ايــن موضوع را 

مى كند. پيگيرى 

خروج واشنگتن ازINF فرار رو به جلو است

خبـر

نامه 40 نماينده مجلس براى بازگرداندن لوايح 
اصالح قانون مبارزه با پولشويى و پالرمو

 40 نماينده مجلس در پى اقدام غيرقانونى على الريجانى نسبت به 
ارسال اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويى و اليحه پالرمو به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، در نامه اى خواستار بازگرداندن لوايح فوق به 

مجلس شدند.
به گزارش فارس، با توجه به غيرقانونى بودن بررســى لوايح مذكور در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواســتار برگرداندن لوايح مذكور به 
مجلس جهت طى تشريفات قانونى الزم بوده و از اعضاى محترم مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام، پايبندى بيشتر به قانون و ايستادگى در برابر 

اقدامات غيرقانونى را انتظار داريم.
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اعتياد به فضاى مجازى بيمارى آرتروز 
زودهنگام در پى دارد

 اســتفاده زياد از فضاى مجازى موجب بروز زوهنگام بيمارى 
آرتروز مى شــود.قائم مقام رئيس دانشگاه و معاون اموراجتماعى 
دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: در عصر كنونى نحوه استفاده از 
فضاى مجازى و رسانه هاى ديجيتالى به حقيقت هاى تلخ زندگى ما 
تبديل شده است.رشيد حيدرى مقدم اضافه كرد: ابتالى زودهنگام 
بــه بيمارى هايى نظير آرتروز هم اينك يكى از دغدغه هاى حوزه 
سالمت به خاطر اســتفاده بيش از حد از فضاى سايبرى به شمار 

مى رود.
قائم مقام رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: براى پيشرفت 
و توسعه كشور وجود محالت سالمت محور براى درك درست از 

مطالبات شهروندى ضرورى است.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

سياست هاى سنجش و پذيرش دانشجو تدوين شد
 سياســت هاى سنجش و پذيرش دانشــجو به جز يك بند آماده شده و اين ستاد 

آمادگى دارد تا آن را كامل كرده و پيش نويس آن را تهيه كند.
دبير ســتاد راهبرى نقشه جامع علمى كشور در گفتگو با مهر گفت: بحث سنجش و 
پذيرش بحث بســيار مهمى است كه متاســفانه در ايران در كنكور خالصه شده، اين 

افراط باعث تفريطى شده و آن تفريط هم حذف كنكور است.
منصور كبگانيان گفت: كنكور آســيب هايى دارد وليكن بايد ساماندهى شود و اينكه 
ســنجش بايد از پذيرش جدا شــود.وى افزود: در حال حاضر سنجش ما به صورت 
علمى صورت نمى گيرد، هوش افراد ارزيابى نمى شــود، تا اســم هوش مى آيد يك 

سرى تست هاى تكرارى و كالس هاى تست مطرح مى شود.

ساز و كار قانونى براى پيشگيرى ازدواج هاى 
زودهنگام وجود دارد

 ســاز و كار قانونى الزم براى پيشگيرى ازدواج هاى زودهنگام و در سن پايين ( 
كودك همسرى ) و پيامدهاى ناشى از آن در قانون پيش بينى شده و وجود دارد .

نايب رييس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى گفت: كودك همسرى 
در كشــور ما از نظر تعداد زياد نيســت اما در برخى نقاط گاهى به دليل فقر مالى و 
بى سرپرســتى ديده مى شود.يحيى كمالى پور در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت : با 
سنجيده شدن شرايط بدنى، روحى و روانى كودكان به منظور ازدواج از طريق پزشكى 
قانونى و نهادهاى ذيربط درصورتى كه اين افراد شــرايط الزم براى ازدواج را نداشته 

باشند حكم رشد براى آنها صادر نمى شود.

حمايت از بيماران SMA نيازمند رديف بودجه 
جداگانه است

 وزارت بهداشــت درخواســت هايى براى تخصيص رديــف بودجه براى برخى 
بيمارى ها كه در بودجه ساالنه رديف اعتبار نداشتند مانند SMA، بيمارى پروانه اى و 

برخى بيمارى هاى صعب العالج ارائه مى دهد.
ســيد حسن هاشمى، افزود: نيازمند بودجه جديد نيستيم و بهتر است همان بودجه اى 
كه در ســال گذشته پيش بينى شد با نرخ تورمى كه سازمان برنامه و بودجه تشخيص 

مى دهد و به دولت پيشنهاد مى دهد را به موقع تخصيص دهند.
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى گفت: به هر حال شرايط اقتصادى كشور 

و درآمدهاى دولت را درك مى كنيم و بايد توقعات با توجه به شرايط كشور باشد.

اما و اگرهاى وعده
 «سربازى سمن هاى جوانان»

 بيش از يك سال از پيشنهاد اعطاى تسهيالت سربازى براى جوانان 
عضو سازمان هاى مردم نهاد مى گذرد؛ پيشنهادى كه هر بار با واكنشى 
از ســوى ستاد كل نيروهاى مســلح مواجه مى شود و نمى توان براى 

تصويب و اجراى آن روزشمارى تعيين كرد.
به گزارش ايســنا، آبان ماه سال گذشته بود كه معاون ساماندهى امور 
جوانــان وزارت ورزش جوانان براى اولين بار از برگزارى جلســه 
مشــترك با ستاد كل نيروهاى مســلح  براى طرح « سرباز ـ مهارت» 
خبر داده و گفته بود كه اميدواريم در صورت انعقاد تفاهم نامه بتوانيم 
براى سمن هاى فعال در حوزه اشتغال و كارآفرينى امتيازاتى مانند كسر 
از خدمت و ســربازى امريه را اجرا كنيــم. چندى بعد نيز تندگويان 
از آماده شــدن تفاهم نامه با ســتاد كل نيروهاى مسلح در مورد امريه 
تشكل هاى جوانان تا آخر دى ماه 96 خبر داد؛ اگرچه چندى بعد نيز 
در اولين همايش مجمع ملى سازمان هاى مردم نهاد اين مدت زمان را 
تا پايان بهمن ماه 96 تمديد كرد اما در اســفند ماه همان سال بود كه 
معاون ساماندهى امور جوانان دوباره از آماده شدن تفاهم نامه با ستاد 
نيروهاى مسلح خبر داد و گفت كه بايد تاريخى براى امضاء آن اعالم 
شــود و در صورت امضاء و قطعى شــدن، اين تفاهم نامه براى سال 

آينده (97) قابل اجرا خواهد بود.
اما در نهايت تيرماه امسال بود كه تندگويان از امضاى تفاهم نامه بين 
سازمان ورزش و جوانان و ســتاد كل در خصوص حضور سربازان 
امريه در تشكل هاى جوانان  خبر داد و گفت: بايد كارگروهى شكل 
بگيرد تا دســتورالعمل نحوه استفاده و گذراندن امريه در تشكل ها تا 
پايان شــهريورماه 97 تهيه و تدوين شــود؛ بر اساس اين تفاهم نامه 
كســانى كه در داخل تشــكل هاى كارآفرين جوانان فعاليت مى كنند، 
مى توانند از امريه براى گذراندن دوره پايان خدمت در همان تشــكل 

استفاده كنند كه اميدوارم اين دستور تا پايان امسال اجرايى  شود. 
به گزارش ايسنا، اگرچه بيش از يك سال از پيشنهاد معاونت ساماندهى 
امور جوانان درباره پيگيرى وضعيت ســربازى و اعطاى تسهيالت به 
اعضاى سازمان هاى مردم نهاد گذشته است، اما در شرايطى كه ترغيب 
جوانان به حضور در سازمان هاى مردم نهاد همواره با ارائه مشوق هايى 
مانند اعطاى تسهيالت بانكى، معافيت مالياتى براى كارآفرينى از سوى 
سمن ها و حتى تالش معاونت جوانان براى رايزنى در مورد وضعيت 
بيمه آنها همراه بوده است، بايد ديد اين وعده معاونت جوانان و انتظار 
اعضاى ســمن ها براى تحقق تسهيالت ســربازى و رايزنى معاونت 

جوانان با ستاد كل نيروهاى مسلح نهايتا به كجا خواهد رسيد.

جذب تمام ايثارگران در ادارات دولتى 
ممكن نيست

 در حــال حاضر جذب تمام افراد جويــاى كار در ميان فرزندان 
شــاهد، ايثارگر و جانبازان در ادارات و دستگاه هاى دولتى امكانپذير 
نيســت. البته سهميه استخدامى ايثارگران شامل اختصاص 25 درصد 

مشاغل دولتى استفاده شده است.
رئيس بنياد شــهيد و امور ايثارگران در پاسخ به اين سوال كه چرا 60 
درصد جويندگان كار در ميان ايثارگران تمايل به اشــتغال در دستگاه 
هاى دولتى دارند، اظهار داشت: آمار بااليى از بيكارى در سطح جامعه 
ايثارگرى در كشــور وجود دارد كه نشــان مى دهــد 62 هزار نفر از 
فرزندان خانواده هاى شــهدا و جانبازان بيكار هستند و ماه به ماه اين 

آمار افزايش مى يابد.
حجت االسالم و المسلمين سيد محمدعلى شهيدى در گفتگو با ايرنا 
گفــت: از آنجا كه اين فرزندان شــاهد و ايثارگر روز به روز در حال 
بزرگ شدن و تحصيل هستند، پس از اين مراحل نياز به شغل دارند. 
بــه همين دليل تعداد افراد جويــاى كار در جامعه ايثارگرى در حال 

افزايش است.
وى تصريح كرد: تعداد زيادى از فرزندان شــاهد و ايثارگر بر اساس 
ســهميه استخدامى به ايثارگران در دستگاه هاى دولتى مشغول به كار 
شده اند، مابقى آنها را سعى مى كنيم با اشتغالزايى جذب بازاركار كنيم.
شهيدى افزود: به همين منظور صندوق اشتغال و كارآفرينى ايثارگران 
فعاليــت هاى خوبى را براى اجراى طرح هاى خوداشــتغالى دارد و 
اكنون در حال فعاليت براى جذب افرادى هســتند كه نياز به سرمايه 
گذارى و اشــتغال دارند؛ از اين رو، بنياد شهيد از وجود اين افراد در 

عرصه هاى اقتصادى و اشتغالزايى استفاده مى كند.
وى ابــراز اميدوارى كرد كه بتوان در صندوق اشــتغال و كارآفرينى 
ايثارگران تسهيالتى به اين افراد داد و زمينه اشتغال آنها را فراهم كرد.
معاون رئيس جمهورى افزود: اكنون موضوع اشتغال و درمان به عنوان 
دو دغدغه مهم در حوزه ايثارگرى به شــمار مى رود، به همين منظور 
امسال اولويت هايى براى رســيدگى به وضعيت اشتغال و درمان در 

بنياد شهيد درنظرگرفته شده است.

اطالعات: اختالف داخلي در دولت ترامپ بر سر تحريم ايران 
 چاه كن هميشه در ته چاه است وى خواستن وحدت ما رو به 

هم بزنن وحدت خودشون به هم ريخت!!
همدان پيام: حضور چشمگير محصوالت فرهنگى ايران در نمايشگاه 

چيني 
 اينجــورى كپى پيس چينى ها از محصوالت فرهنگى ما راحت 

تر مى شه!! 
همدان پيام: استخدام فرزندان بازنشستگان كشوري 

 خودشون ميرن يكى ديگه رو جاشون مى زارن!!
سپهرغرب: تقويت سامانه 137 شــهرداري همدان براي ارتقاع مردم 

ساالري
  چقدر شهردارى ما رو شرمنده مى كنه!!!!

اعتماد: كارگردان فيلم سوفي و ديوانه: كاش مي توانستيم شعر بگوييم
 خدا رو شكر كن الاقل كارگردان شدى!!
همشهري: كاهش مسافرت اروپايي ها به ايران 

 اونا دكه دالر ارزان دارن!!
ــد  ــه پزشــكان متخصــص باي اطالعــات: ارجــاع برخــي بيمــاران ب

ــد كاهــش ياب
 پزشك عمومى از بيكارى ديگه نمى دونه بايد چيكار كنه!!
جمهوري اسالمي: رشته هاي مهارتي جايگزين سنتي خواهد شد

 بدون شرح!!
همدان پيام: گراني سكه مهريه را به يك معضل اجتماعي تبديل كرده 

است
 بيا از دل خانوما بپرس كه اين روزا چقدر خوشن!!

اطالعات: كمبود واقعي نداريم. (رئيس جمهور)
 شما بله ولي مردم چي؟

اقتصاد پويا: بزرگترين طرح ســرمايه گذاري خارجي مناطق آزاد كليد 
خورد 

 اميدوارم مثل كليد روحانى نباشه!!
صنعت: دانه درشت ها شناسايي مي شوند

 حاال شناسايى هم شدن مى شه شى؟ 

دختر دانشجو به هم اتاقى اش رحم نكرد
 يك دختر دانشجو با سوء استفاده از اعتماد هم اتاقى خود اقدام به 

برداشت غيرمجاز از حساب وى كرد.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى همدان 
گفت: يك دختر دانشــجو با مراجعه به پليس فتا خبر از ســرقت 20

ميليون ريالى از حساب بانكى اش مى دهد.
فيروز ســرخوش نهــاد در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: پس از 
بررسى هاى كارشناسانه سارق اينترنتى شناسايى و توسط عوامل پليس 

دستگير شده و به پليس فتا منتقل مى شود.
رئيــس پليس فتا همدان بيان كــرد: پس از مواجهه شــاكيه و متهم 
مشخص مى شود كه سارق هم اتاقى اين دختر است هر چند متهم هر 

گونه سرقت را انكار كرد.
سرخوش نهاد با بيان اينكه متهم پس از مشاهده مستندات به جرم خود 
اعتراف كرد، ادامه داد: پس از تحقيقات تكميلى مشخص شد كه اين 
دانشجو براى خريد روزمره كارت عابربانك خود را در اختيار دوست 

و هم اتاقى اش قرار داده است.
وى اضافه كرد: هم اتاقى اين دانشجو از اعتماد وى سوء استفاده كرده 
و اقدام به فعال كردن رمز دوم عابر بانك و جابجايى 20 ميليون ريال 

از حساب وى در يك فرصت مناسب مى كند.
رئيــس پليس فتا گفت: اين دختر بر اين باور بود كه نقشــه خود را 
حساب شــده و حرفه اى انجام داده و هيچوقت شناسايى نمى شود 

اما در دام پليس افتاد.
ســرخوش نهاد از شهروندان خواســت رمز كارت عابربانك خود را 
در در اختيــار هيچكس قرار ندهند همچنين از نوشــتن رمز بر روى 
كارت يــا روى كاغذ و قــرار دادن آن به همراه كارت در كيف جيبى 

خوددارى كنند.
هفته گذشــته نيز فردى با اعتماد به شاگردش كارت و رمز بانكى را 
در اختيــار او براى پرداخت قبــض برق قرار مى دهد كه وى با فعال 
كردن رمز دوم اقدام به خريد شــارژ تلفن همراه با رقم هاى ناچيز و 

اندك براى خود، اعضاى خانواده و دوستان مى كرد كه دستگير شد.
نيمه نخست امسال 351 فقره پرونده در پليس فتا تشكل شد كه در اين 
راستا 147 متهم كه اقدام به كالهبردارى، برداشت غيرمجاز از حساب 

بانكى و مزاحمت اينترنتى كرده بودند، دستگير شدند.

سياست هاى سنجش و پذيرش دانشجو تدوين شد
 سياست هاى سنجش و پذيرش دانشجو به جز يك بند آماده شده و اين ستاد آمادگى 

دارد تا آن را كامل كرده و پيش نويس آن را تهيه كند.
دبير ستاد راهبرى نقشه جامع علمى كشور گفت: بحث سنجش و پذيرش بحث بسيار 
مهمى است كه متاسفانه در ايران در كنكور خالصه شده، اين افراط باعث تفريطى شده 

و آن تفريط هم حذف كنكور است.
منصور كبگانيان در گفتگو با اشــاره به ساماندهى ســنجش و پذيرش دانشجو توسط 
ستاد نقشه جامع علمى كشور گفت: ما موافق هستيم كنكور آسيب هايى دارد ولى بايد 
ساماندهى شده و سنجش از پذيرش جدا شود.وى ادامه داد: در حال حاضر سنجش ما 
به صورت علمى صورت نمى گيرد، هوش افراد ارزيابى نمى شود، تا اسم هوش مى آيد 

يك سرى تست هاى تكرارى و كالس هاى تست مطرح مى شود.
كبگانيان افزود: اين ها روش هاى علمى دارد كه بايد در سال هاى مختلف متفاوت باشد، 

نه اينكه كالس هاى كنكور و تست زنى تبديل به مسائل الينحلى شود.

ارتباط داروى فشارخون و ريسك ابتال به سرطان ريه
 نتايج يك مطالعه جديد نشــان مى دهد مصرف بازدارنده هاى ACE (آنزيم تبديل 
كننده آنژيوتنســين) براى كاهش فشارخون ممكن است احتمال ابتال به سرطان ريه را 

هم افزايش دهد.
به گزارش تبيان، محققان دريافتند افرادى كه اين دارو را بيش از 5 ســال مصرف كرده 

باشند ريسك ابتال به سرطان ريه در آنها تا 14 درصد بيشتر است.
«لورن آزولى»، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «مهم ترين يافته ما اين است 
كه با وجود اين رابطه، اين ريسك حتى بعد از 10 مصرف دارو پايين است. از اينرو نبايد 

بيماران را از مصرف اين دارو بازداشت.»
وى در ادامه مى افزايد: «اگرچه بازدارنده هاى ACE در كاهش فشــارخون فوق العاده 
هســتند اما ممكن است موجب افزايش مواد شــيميايى اى در بدن شوند كه با سرطان 
ريه مرتبط هســتند.»داروهاى رايج از نوع بازدارنده هاى ACE عبارتند از لوتنســين 

(بنازپريل)، پرينيويل (ليزينوپريل) وAltace  (راميپريل).

معاون حقوقى وزير بهداشت در گفت وگو با ايرنا:
 ادامه طرح تحول سالمت به تخصيص بودجه نياز دارد

طرح تحول سالمت يكى از افتخارات دولت يازدهم و دوازدهم است و بايد حفظ شود؛ 
رضايتمندى مردم نيز در اين بخش قابل توجه بوده و انتظار مى رود با تخصيص درست 

و به موقع منابع اين طرح بتواند به مسير و حيات خود ادامه دهد.
معاون حقوقى و امور مجلس وزارت بهداشت در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: هرچند 
ممكن است تحريم ها در مسير ادامه طرح تحول سالمت تاثير داشته باشد، اما اگر قرار 
است اين تاثير اتفاق بيفتد، بايد به نحوى مديريت شود كه اين تأثير به صورت حداقلى 

باشد.
ابراهيم گلمكانى افزود: وظيفه معاونت حقوقى و امور مجلس، حمايت از اليحه دولت 
اســت كه به مجلس ارائه مى شــود؛ پس از ارائه اليحه بودجه به مجلس كه اواسط آذر 
انجام خواهد شــد، وظيفه اصلى ما آغاز مى شود و ممكن است در برخى موارد مجلس 

نظراتى داشته باشد كه در اين رابطه اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.

 بســيارى از بزرگان دين اسالم، امام 
حســين (ع) را عامــل وحــدت آفرين 
مسلمانان مى دانند. محبت و عشق به حسين 
(ع) تنها مختص شيعيان نيست. اكنون در 
جاده هاى اربعين، چيزى فراتر از وحدت در 
حال شكل گيرى است و آن همدلى ميان 

مسلمانان و آزادگان جهان است.
اكنون در ســرزمين عراق كــه اهالى آن 
سال هاســت از ناامنى و تروريســم رنج 
مى برند، جريانى عظيم در حال شكل گيرى 
اســت بزرگترين گردهمايى جهان كه هر 
جمع ديگرى در برابــر آن رنگ مى بازد، 
قريب بيست ميليون نفر از عاشقان اهل بيت 
(ع) كه در ميان آنان رنگ و زبان و پست و 

مقام فاصله اى نينداخته است. 
در اين پياده روى بزرگ كه با نيت زيارت 
امام حسين (ع) در اربعين شهادت ايشان 
شكل مى گيرد، عالوه بر شيعيان، بسيارى از 
مردم جهان از جمله اهل تسنن و مسيحيان 
و پيروان ســاير اديان نيــز حضور پيدا 
مى كنند. درحالى كه دشمنان سعى مى كنند 
با دروغ و فريب و انواع حمايت هاى مالى 
و تداركاتى، گروه هاى تروريســتى چون 
داعــش را تقويت كنند و به نام اختالفات 
ميان مذاهب اسالمى، آتش تفرقه را شعله ور 
كنند اما در سوى ديگر جاذبة حسين (ع) 
دل هاى پاك را به ســوى خود مى كشد و 

تمام اختالفات را به همدلى بدل مى كند.
فردا اربعين حســينى اســت و جاده هاى 
منتهى به كربــال، اين روزها، ميليون ها بار 
پاهاى زخمى عشاق حسين را بوسيده اند. 
در اين جــاده، قدم به قــدم موكب هاى 
شــيعيان عراقى و ايرانى براى پذيرايى از 
زائران اباعبدا... الحســين(ع) برپا شده اند. 
عظيم،  اجتماع  ايــن  ميزبانان  اصلى ترين 
روستاييان عراقى اند كه دار و ندار خود را 
به كنار جاده ها آورده اند تا سهمى در آغاز 

تمدن بزرگ اسالمى داشته باشند. 
آتش عشق به حســين دل هاى پاك سنى 
مذهبان را نيز بى نصيب نگذاشته تا جايى 
كه آنان هــم با برپايــى موكب هايى در 
صدد خدمت رســانى به زائران حسن (ع) 
هستند. حتى مســيحيان نيز موكبى به نام 
كاروان  از  پذيرايى  براى  عيســى بن مريم 
اربعين برپاكرده اند و مى گويند: "حســين 

(ع) به ما هم تعلق دارد". 
كاروان هايى از شــيعياِن پاكستان و هند و 
افغانستان براى رسيدن به اقيانوس اربعين 
بايد از ايران گذر كنند آنان در بدو ورود به 
ايران وارد مناطق سنى نشين ايران مى شوند 
، آنجا شيعياِن زائر اباعبداهللا در سياه چادر 
هاى اهل سنت ايران مورد استقبال گرم اهل 

سنت قرار مى گيرند و پذيرايى مى شوند.
 با تمام تالش جنود شيطان براى پاره پاره 
كردن امت پيامبر (ص) ، معجزه اى از سوى 
حسين (ع) در حال رخ دادن است. محبت 
حسين (ع) در سكوت غول هاى رسانه اى 
جهــان در حال جذب دل هاى آزاده از هر 
كيش و مسلكى است و اين بخشى از راز 
بزرگ حسين (ع) اســت كه جهان را به 

حيرت واداشته است.
اكنون در جاده هــاى اربعين، چيزى فراتر 
از وحدت در حال شــكل گيرى اســت 
و آن همدلى ميان مســلمانان و آزادگان 
جهان است. بنابراين نه تنها تعامل و اتحاد 
و محبت بين مؤمنين در جريان اربعين به 
رخ جهانيان كشيده مى شود بلكه نوعى از 
وحدت معنوى در جهان درحال پايه ريزى 
اســت كه جز بر محور حسين (ع) ممكن 

نخواهد بود. 
شــايد تأكيد فراوانى كه اهل بيت (ع) بر 
زيارت امام حســين(ع) و به ويژه زيارت 
اربعين داشته اند ناظر به اين نتايج سعادت 
آفرين بوده است. براى كسانى كه حسين 
را نمى شناسند بســيار عجيب و غيرقابل 
باور است كه رهبرانى از جهان مسيحيت 
براى زيارت فرزند آخرين پيامبر خداوند 
با پاى پياده و اشــك روان در بيابان هاى 
عراِق زخمى از تروريســم، با مسلمانان 
همگام شوند اما كسى كه مختصرى با امام 
حسين (ع) آشنايى داشته باشد مى داند كه 
تنها جاذبة حسينى است كه مى تواند جهان 

بار  را  امروز  متشــتت 
اهداف  جهت  در  ديگر 

الهى سامان دهد.
 بــه اين ترتيــب اين 
اجتماع بزرِگ بشــرى 
مهم  ظرفيــت  يــك 
معنوى به شمار مى رود 
و مى توانــد فرصتــى 
معنوى  وحــدت  براى 
بازگشت  براى  جهانيان 
و  انسانى  ارزش هاى  به 

اهداف الهى باشد.
بــا اين توصيــف به 
از  اخبــارى  شــرح 
همدان به عنوان دروازه 
ورودى اســتان همدان 
حســينى  زائران  براى 

مى پردازيم .
 خدمات رســانى 320 دســتگاه 
اتوبوس در همدان به زائران اربعين

مديركل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
اســتان همدان با اشــاره به اينكه امسال 
هماننــد ســال گذشــته با تمــام ناوگان 
حمل ونقل آماده خدمت رســانى به زائران 
اربعين حســينى هســتيم، گفت: امســال 
320 دســتگاه اتوبــوس مســافربرى در 
سطح اســتان در حال فعاليت روزانه خود 
هستند تا با برنامه ريزى هاى صورت گرفته 
بتوانند در ايام پيــك اربعين نيز به زائران 

كنند. خدمت رسانى 
مصطفــى پناهــده اظهار كرد: بــا توجه به 
اينكه اتوبوس ها ايمن تر و مطمئن تر بوده و 
تجهيزاتشــان مورد بررسى قرار گرفته و از 
رانندگان حرفــه اى و باتجربه برخوردارند 
بنابراين بهتر است زائران بيشتر از اتوبوس 

براى رسيدن به مرز استفاده كنند.
وى با تأكيد بر اينكه در پايانه هاى مسافربرى 
ايــن نظارت ها وجــود دارد، خاطرنشــان 

كرد: در ايــام اربعين و بــا توجه به حجم 
رفت وآمدها بــا هماهنگى پليس، راهدارى 
و اســتاندارى اتوبوس ها را از نظر داشــتن 
شــرايط ايمنى الزم و برگــه معاينه فنى به 
صورت تصادفى مورد نظارت و بازديد قرار 

مى دهيم.
 پناهنده اظهــار كــرد: 25 راهدارخانه در 
راه هاى مواصالتى اســتان وجــود دارد كه 
آماده ارائه خدمات كامل به زائران هستند و 
با توجه به اينكه اگر شرايط جوى نامساعد 
شــد بتوانند اقدامات الزم را در اين جهت 

انجام دهند.
وى با اشــاره به اينكه 32 مجتمع خدمات 
طول  در  بين راهى  رفاهى 
محورهــاى مواصالتــى 
اســتان آمادگــى ارائــه 
خدمت به زائران را دارند، 
مجتمع هاى  ايــن  افزود: 
رفاهــى  خدمــات 
شــامل پمپ ســوخت، 
رستوران،  فروشــگاه ها، 
اقامتــى،  ســوئيت هاى 
سرويس هاى  و  نمازخانه 

بهداشتى مى شوند.
 مســيرهاى تردد 
اربعيــن  زائــران 
ايمن ســازى شــده 

است
اداره كل  راهدارى  معاون 
حمل ونقل  و  راهــدارى 
جــاده اى اســتان همدان 
گفت: با توجه به پيك ايام منتهى به اربعين و 
مسيرهاى رفت و آمد زائران منتهى به غرب 
كشــور، اقداماتى در راســتاى رسالت هاى 
حمل و نقل جاده اى، ايمن سازى و نگهدارى 

راه ها صورت گرفته است.
حميدرضا پرورشــى خرم با بيــان اينكه در 
ايام پيك ســفر پيش بينى مى شود 31 هزار 
و 480 نفر ســاعت گشــت راهــدارى در 
محورهاى استان داشته باشيم، تصريح كرد: 
امســال با آغاز بارندگى ها براى جلوگيرى 
از غافلگيرى ناشــى از بارش، بارش برف 
يــا يخ زدگى 25 راهدارخانــه ثابت با 208

ماشين آالت  شــامل  ماشــين آالت  دستگاه 
برف روب، ســنگين، نيمه سنگين و سوارى 
در قالــب 154 نفر در 35 اكيپ محورها را 

پوشش مى دهند. 
 افزايش 20 درصدى تردد زائران 

اربعين در محورهاى همدان
مدير مركز كنترل راه هاى اســتان همدان با 
بيان اينكه تردد در تمامى محورهاى اســتان 

روان است، گفت: امسال در روزهاى منتهى 
به اربعين حســينى ميزان تــردد زائران در 
محورهاى استان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 18 تا 20 درصد افزايش دارد.
بابك گــردان، با اشــاره به اينكــه تمام 
راه هاى استان باز است، اظهار كرد: محور 
همدان- كرمانشــاه تا سه راهى بهار و پس 
از آن محــور همــدان- تهران تــا ابتداى 
آزادراه پرترددترين محورهاى اســتان در 

اين روزها هستند.
 هالل احمر آماده اسكان 20 هزار 

زائران اربعين حسينى
معاون امــداد و نجات جمعيت هالل احمر 
اســتان همدان با بيان اينكه همدان آمادگى 
اسكان 20 هزار نفر از زائران اربعين حسينى 
را دارد، گفــت: از روز 30 مهرماه تاكنون 2

هزار و 450 نفر زائر در همدان اسكان داده 
شده اند.

حميد عرفى اظهار كرد: روزانه هزاران زائر 
وارد استان مى شوند و در جورقان و مريانج 
به صورت ويژه به پذيرايى از زائران پرداخته 

است.
35 تن غذا بين زائران توزيع شد

مديركل اوقاف و امور خيريه همدان گفت: 
بيش از 35 تن مواد غذايى و خشــكبار بين 
زائران اربعين حسينى در استان توزيع شده 
و پيش بينى مى شود 70 هزار نفر در مسير 
رفت و برگشــت از سوى اين نهاد خدمات 

رسانى شوند.
حجت االســالم محمد كاروند بيــان كرد: 
پيش بينى مى شود از محل موقوفات استان 
ســه ميليارد و 500 ميليون ريال در اربعين 

حسينى هزينه شود.
 ســوگوارى عزاداران همدانى در 

پياده راه امام و بقاع متبركه
و امــا در شــهر همدان به جــز برنامه هاى 
مختلفى كه در بقاع متبركه و شاخص استان 
براى اربعين سرور و ساالر شهيدان برگزار 
خواهد شد همزمان تجمع عزاداران اربعين 
حســينى در پياده راه ميدان امام (ره) برگزار 

مى شود.
ســوگوارى و عزادارى اربعين حسينى كه 
هر ســال به صورت تجمع گسترده مردمى 
برگزار مى شــود، امســال روز سه شــنبه 8
آبان ماه ســاعت 9:30 در ميدان امام خمينى 
(ره) با مديحه ســرايى و ســينه زنى همراه 

خواهد بود.
همچنين دســته عــزادارى مســجد مهديه 
همدان نيز از ســاعت 9 حركــت خود را 
آغــاز مى كند و همراه با مردم به عزادارى و 

سوگوارى مى پردازد.

فردا آغاز تجمع عظيم حسينيان در كربال

اربعين، پيام آور وحدت مسلمانان

حسين  كه  كسانى  براى 
بسيار  نمى شناســند  را 
باور  غيرقابل  و  عجيــب 
است كه رهبرانى از جهان 
مســيحيت براى زيارت 
فرزنــد آخريــن پيامبر 
و  پياده  پــاى  با  خداوند 
اشك روان در بيابان هاى 
عراِق زخمى از تروريسم، 
با مسلمانان همگام شوند

س
فار
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500 هزار هكتار از اراضى زراعى همدان زير كشت پاييزه 
مى رود

 مدير امور زراعت ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با بيان اينكه 500 هزار هكتار 
از اراضى زراعى همدان زير كشت پاييزه مى رود گفت: كشت «انتظارى» و «پاييزه»، راهكار 

ارتقاى بهره ورى حبوبات در همدان است.
امير الهوتيان با اشــاره به وضعيت ابالغى كشت هاى پاييزه مربوط به سال 97-98 استان 
اظهار داشت: با توجه به سطح زير كشت محصوالت غالب توليدى در همدان شامل غالت 

ديم و آبى، حبوبات و دانه روغنى كلزا برنامه ريزى داريم.

وى بيان كرد: برنامه ابالغى سطح زير كشت گندم آبى 72 هزار هكتار در سطح استان و براى 
گندم ديم نيز 320 هزار هكتار  است كه در مجموع 392 هزار هكتار در استان كشت گندم 
جو و آبى را داشتيم و تا كنون بالغ بر 70 درصد كشت انجام گرفته و 30 درصد باقيمانده 

هنوز انجام نشده است.
الهوتيان عنوان كرد: ســطح زير كشت ابالغ شده 43 هزار هكتار براى جو آبى و 63 هزار 
هكتار نيز براى جو ديم برنامه ريزى شده كه در مجموع 111 هزار هكتار است كه 75 درصد 

از كشت جو استان انجام شده است.
مدير امور زراعت سازمان جهادكشاورزى استان همدان با بيان اينكه برنامه كشت كلزا براى 
امســال 6 هزار هكتار بوده است به تسنيم گفت: تعهد توليد 16 هزار تن كلزا را در استان 

همدان داريم كه با ميانگين 2,300 كيلوگرم در هكتار بايد توليد بااليى داشته باشيم.
وى اظهار داشــت: تا كنون بالغ بر 5400 هكتار صف قرارداد ما براى كشــت كلزا و 
4500 هكتار ســطح زير كشت اين محصول است كه تا كنون 4200 هكتار سطح سبز 
گزارش شــده و براى اين ميزان كشــت دانه روغنى كلزا بالغ بــر 55 تن هيبريد بين 

كشاورزان توزيع شد.
الهوتيان با اشاره به كشــت انتظارى حبوبات در استان و برنامه ابالغى تعيين شده 
گفت: براى ســال زراعى 97-98 در مجموع 18 هزار و 750 هكتار نخود و 4550 
هزار هكتار عدس را به صورت بهاره و انتظارى و با استفاده از كشاورزى حفاظتى 

مى دهيم. انجام 

اخبار كوتاه

نرخ نفت و دالر در بودجه 98 چقدر است؟
تابنــاك: گرچه هنوز بحث ها و رايزنى ها در رابطه با تعيين نرخ دالر 
و نفت در بودجه ســال آينده ادامه دارد، اما احتمال اينكه قيمت دالر 
به عنوان مبناى تبديل درآمدهاى ارزى به ريال تا حدود 5500 تومان 
تعيين شود، بيش از نرخ هاى ديگر است و بحث هايى براى نفت حدود 

65 دالرى مطرح است.

احتمال افزايش 20 درصدى قيمت سيمان
ــال  ــيمان از احتم ــت س ــان صنع ــن كارفرماي ــر انجم ــنا: دبي ايس
ــا 25 درصــدى قيمــت ســيمان خبــر داد. عبدالرضــا  افزايــش 20 ت
ــيمان  ــرى صنعــت س ــه ارزب ــا وجــود اين ك ــرد:  ب ــان ك ــيخان بي ش
زيــاد نيســت امــا بــاال رفتــن نــرخ ارز از ابتــداى امســال باعث شــده 
هزينــه تاميــن مصالــح، قطعــات و پيمانــكارى افزايــش چشــمگيرى 
داشــته باشــد. وى بــا بيــان اين كــه ادامــه فــروش ســيمان بــا قيمــت 
ــرد:  ــار ك ــرد،  اظه ــد ك ــان خواه ــار زي ــا را دچ ــى، كارخانه ه كنون
ــرخ ارز  بررســى ها نشــان مى دهــد شــرايط اقتصــادى و افزايــش ن
حــدود 30 تــا 40 درصــد قيمــت تمــام شــده توليــد ســيمان را بــاال 

بــرده اســت.

مديرعامل توانير: مصوبه اى براى تغيير 
قيمت برق نداريم

مهــر: مديــر عامــل توانيــر گفــت: امســال مصوبــه اى بــراى 
تغييــر  قيمــت بــرق نداريــم و افزايــش قيمــت در ايــن خصــوص 
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى زاده ب ــن متول ــدارد. محمدحس ــت ن صح
ــوده،  ــه ســال هاى گذشــته بيشــتر ب ــاى تابســتان 97 نســبت ب گرم
گفــت: ايــن موضــوع باعــث شــده كــه اســتفاده بيشــتر از وســايل 
ــه  ــراه و قبوضــى ك ــه هم ــرق را ب ــش مصــرف ب ــى افزاي سرمايش
صــادر شــده بهــاى بيشــترى داشــته باشــد، چــون بهــاى بــرق بــه 
ــا كاهــش  ــن ترتيــب ب ــه اي ــى محاســبه مى شــود. ب صــورت پلكان
دمــا و مصــرف كمتــر، بهــاى پرداختــى بــرق در قبــوض نيــز كاهش 

ــد. ــدا مى كن پي

قيمت خانه امسال چقدر گران شد؟
خبرآنالين: بانك مركــزى در آخرين گزارش خود تاكيد كرد قيمت 
مســكن در مهر ماه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل يعنى 

اسفند ماه سال گذشته 83/5 درصد افزايش يافت.

ارز مسافرتى چند؟
ــه  ــه ب ــا مراجع ــتند ب ــنبه) مى توانس ــروز (يكش ــردم دي ــنا: م ايس
ــان  ــزار و 710 توم ــا 10 ه ــود را ت ــا، دالر خ ــعب ارزى بانك ه ش
ــافرتى  ــند. ارز مس ــان بفروش ــزار و 206 توم ــا 12 ه ــورو را ت و ي
ــراى كشــورهاى  ــورو و ب ــه صــورت ي ــا ب در شــعب ارزى بانك ه
مشــترك المنافع تــا ســقف 500 يــورو و ســاير كشــورها تــا ســقف 
1000 يــورو بــا مــدارك مســافر فروختــه مى شــود كــه قيمــت ايــن 

ــان اســت. ــزار و 800 توم ــارى 12 ه ارز در روز ج

افزايش 40درصدى قيمت فرش ماشينى
 رئيس اتحاديه فروشندگان فرش ماشينى گفت: در شش ماه ابتداى 

سال، قيمت فرش ماشينى بين 35 تا 40 درصد افزايش داشته است.
 محمــد هادى با اشــاره به اينكه افزايش نرخ دالر تأثير مســتقيم بر 
بازار دارد، افزود: 80 درصد مواد اوليه توليد فرش ماشينى به صورت 

وارداتى تأمين مى شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان فرش ماشينى و موكت، بيان كرد: در نيمه 
دوم سال، فروش فرش ماشينى بيشتر شده است و اگر بازار كمبودى 

را تجربه نكند، مى تواند وضعيت مطلوبى را داشته باشد.
كماليان در خصوص مشكالت صادرات و واردات در اين صنف، به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طى ساليان اخير فرش هاى كمتر از 6 
متر از كشــور هايى همچون بلژيك و تركيه وارد مى شد، اما اكنون با 

توجه به شرايط فعلى اقتصاد، اين امر محقق نمى شود.
اين مقام مسئول در پايان گفت: در حال حاضر اكثر دستگاه هاى مدرن 
روز، توســط واردكنندگان تامين مى شــود و مى توانند تمام نياز هاى 

داخلى (چه سنتى و فانتزى) را برطرف كنند.

مهلت پذيرش چك هاى قديمى تمام شد

 از روز گذشته، ششم آبان ماه چك هاى قديمى در بانك ها پذيرش 
نمى شوند، مگر بانك صادركننده دسته چك.

به گزارش ايســنا، از پايان شهريور سال گذشته و با راه اندازى سامانه 
صدور يكپارچه چك (صياد) قرار شــد چك هاى متحدالشكل جديد 
صادر و استفاده شود. در اين ميان صاحبان دسته چك فرصت داشتند 
دسته چك هاى قبلى را تا ارديبهشت امسال در بانك ها تعويض كنند 

و دسته چك صيادى بگيرند.
اما بعد از مدتــى با توجه به جاماندن بانك ها و مردم از مهلت تعيين 
شده، اين زمان تا شهريور ماه تمديد شد تا صاحبان دسته چك بتوانند 

چك هاى قديمى را تغيير دهند.
با اين حال گستردگى اين طرح و شرايطى كه بر آن حاكم بود، موجب 
شد بار ديگر بانك مركزى اين زمان را تا آبان امسال تمديد كند كه بر 
اين اساس از امروز (ششم آبان ماه) مهلت تمام شد و ديگر تمديدى 
در كار نيست؛ از اين رو دارندگان دسته چك قديمى ديگر نمى توانند 
آن را در يك بانك غيرمرتبط ارائه كنند و تبادل چك هاى غيرصيادى 

در سامانه چكاوك ممنوع است.
در دســتور بانك مركزى به بانك ها تاكيد شــده كه چك هاى غير 
صيادى صرفا با حضور مشــترى به بانــك صادركننده چك قابل 
دريافــت خواهد بود و چك هاى عادى غيرصيادى ســاير بانك ها 
در هيچ كدام از شــعب بانك مربوطه براى ثبت در سامانه چكاوك 

قابل واگذارى نيست.
چك هاى صيادى به دنبال مسائلى كه براى دسته چك ايجاد مى شد و 
به ويژه آمار باالى چك هاى برگشتى در دستور كار بانك مركزى قرار 
گرفت تا بتواند كمكى به اصالح رويه و روال صدور دسته چك كند 
و در مهم ترين مولفه ها، يكسان سازى دسته چك ها و باال بردن امنيت 

چك در آن اجرايى شد.
چك هــاى صيادى از اين قابليت برخوردار هســتند كــه گيرنده آن 
مى تواند قبل از دريافت چك از پيشينه فرد صادركننده استعالم بگيرد 

و با اطمينان بيشترى آن را قبول كند.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

پ

آگهى مزايده مجموعه ورزشى
كارگران على بن ابيطالب (ع) شهرستان رزن

هيات اجرايي مجموعه هاى فرهنگي ورزشي كارگران استان همدان 

هيأت اجرايي مجموعه هاى فرهنگي ورزشي كارگران استان همدان در نظر دارد در اجراي ماده 88  قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي، مجموعه ورزشى كارگران على بن ابيطالب (ع) شهرستان رزن شامل سالن چند منظوره، سالن بدنسازى، 
سالن كشتى و رزمى و زمين چمن به استثناء ساختمان سرايدارى كه در اختيار هيات اجرايى مى باشد را با وضعيت موجود 

به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي واجد شرايط از طريق مزايده به صورت استيجاري واگذار نمايد.
1- موضوع مزايده: بهره برداري از مجموعه ورزشى كارگران حضرت على بن ابيطالب (ع) شهرستان رزن و امكانات 

مربوطه با استثناء ساختمان سرايدارى 
ريال-   299000000 مبلغ  ساليانه  اجاره  مزايده:  مورد  ظرفيت  و  مساحت  واگذاري،  مدت  كارشناسى،  پايه  مبلغ   -3

مدت1سال- مساحت تقريب30000مترمربع
5- نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده: 5 درصد قيمت پايه كارشناسي اعالم شده يك ساله به مبلغ14950000ريال 

كه مى بايست بصورت يكى از موارد ذيل باشد: 
 الف) ضمانتنامه بانكي 

ب) سفته با امضاء صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي معادل 85 درصد ارزش اسمي آن 
ج) اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد 

د) وثيقه ملكي معادل 85 درصد ارزش كارشناسي رسمي آن 
ه) واريز وجه نقد به شماره حساب 3700/101/785002/4 بنام مجموعه ورزشى كارگران همدان نزد بانك توسعه تعاون 

شعبه ميدان دانشگاه
6- زمان و مكان دريافت مدارك (تحويل اسناد مزايده به متقاضى): متقاضيان مى بايست از تاريخ 97/8/5 لغايت 
97/8/21 جهت دريافت اسناد مزايده به اداره تعاون كارورفاه اجتماعى شهرستان رزن (واقع در رزن، بلوار امام، ميدان 
شهدا (جهاد) و يا به دبير خانه هيات اجرايي مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران همدان (واقع در همدان، ميدان مدرس، 

ابتداي بلوار شهيد رجايي، باشگاه كارگران، قسمت اداري) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
از تاريخ  را  7- زمان و مكان تحويل پاكات تكميل شده: متقاضيان مى بايست پاكات تكميل شده شركت در مزايده 
97/8/22 لغايت  پايان وقت ادارى مورخ97/9/6 به مدت 12 روز كارى به اداره تعاون كارورفاه اجتماعى شهرستان رزن 
( واقع در رزن، بلوار امام، ميدان شهدا (جهاد) و يا به دبير خانه هيات اجرايي مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران همدان 
(واقع در همدان، ميدان مدرس، ابتداي بلوار شهيد رجايي، باشگاه كارگران، قسمت اداري) تحويل و رسيد دريافت نمايند.

9- زمان و محل بازديد موضوع اجاره: از تاريخ انتشار آگهي دعوت نوبت اول 97/8/5 تا تاريخ 97/9/6 در ساعات 
اداري امكان پذير مي باشد. آدرس: رزن، قروه درجزين، ابتداى ورودى شهر، نرسيده به پمپ بنزين، روبروى پاسگاه، 

مجموعه ورزشى كارگران على بن ابيطالب (ع)
12- زمان و مكان بازگشايي پاكات: روز چهار شنبه مورخ 97/9/7 ساعت 16- همدان، ميدان مدرس، ابتداي بلوار 

شهيد رجايي، باشگاه كارگران، سالن جلسات باشگاه كارگران
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به دبير خانه  هيأت اجرايي مجموعه هاى ورزشى كارگران استان همدان 

واقع در ميدان مدرس (باشگاه كارگران) مراجعه و يا با شماره تلفن 34227098تماس حاصل نمايند. عليرضا بهمنيار -رئيس هيأت مديره 
تعاوني كشاورزي مرغداران گوشتي

آگهي دعوت مجمع عمومي شركت 
تعاوني كشاورزي مرغداران همدان 

(نوبت اول)
بدينوســيله بــه اطــالع كليــه اعضــاي شــركت تعاوني 
كشــاورزي مرغــداران همــدان مي رســاند كــه مجمــع 
ــح روز  ــاعت 9:00 صب ــركت در س ــادي ش ــى ع عموم
ــيان (ارم)  ــل پارس ــل هت ــنبه 97/8/22 در مح سه ش
ــط از  ــذا فق ــردد ل ــكيل مي گ ــوار ارم تش ــع در بل واق
اعضــاي محتــرم شــركت (هــر عضــو يــك نماينــده) 
ــل  ــور در مح ــخ مذك ــردد در روز و تاري ــا مي گ تقاض
حضــور بــه هــم رســانند و يــا وكيــل خويــش را كتبــًا 
ــادي  ــي ع ــع عموم ــه مجم ــركت در جلس ــراي ش ب

ســاليانه معرفــي نماينــد.
دستور جلسه به شرح ذيل است:

1-استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان 
 1396 سال  مالي  صورت هاي  درباره  تصميم  2-اتخاذ 

شركت 
3- انتخاب بازرس شركت به مدت يك سال مالي 

4- تعيين خط مشي آتي شركت 
5- پيش بيني بودجه سال  1398

6- تصويب آئين نامه جديد تشخيص صالحيت مديرعامل، 
هيأت مديره و بازرسان 

جنب  تعاوني  مشاركتي  زمين  فروش  درباره  تصميم   -7
امامزاده يحيي و ساختمان محل كار شركت 

اربعين يعنى چهل منزل عزا                  اربعين يعنى شبى بى انتهااربعين يعنى چهل منزل عزا                  اربعين يعنى شبى بى انتها
اربعين يعنى غريبى، بى كسى                اربعين يعنى همه دلواپسىاربعين يعنى غريبى، بى كسى                اربعين يعنى همه دلواپسى

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

اربعين سيد و ساالر شهيدان اربعين سيد و ساالر شهيدان 
حضرت اباعبد اله الحسينحضرت اباعبد اله الحسين(ع)(ع)  

و ياران باوفايشو ياران باوفايش
 بر مسلمين جهان  بر مسلمين جهان 

تسليت بادتسليت باد

پروين سليمي»
 ســاالنه بالــغ بر 950 تن ســيب زميني 
در اســتان همدان توليد مي شــود كه ايجاد 
صنايع تبديلي و فــرآوري اين محصوالت 
از اولويت هاي اصلي جهادكشاورزي استان 

همدان است.
مدير سرمايه گذاري جهادكشاورزي استان 
در نشست با اصحاب رسانه كه به مناسبت 
هفته پدافند غيرعامل برگزار شد، گفت: 2
طرح فرآوري محصول سيب زميني و سير 
در استان در حال پيگيري است كه يكي از 
آنها شــركت فراملل است كه سرمايه گذار 
آن ســاكن لبنان و اصالتًا ايراني است كه 
قرار اســت در فضايي با ظرفيت 60 هزار 
تــن ايجاد شــود. همچنين ســرمايه گذار 
ديگــري در حــال پيگيري بــراي ايجاد 
شــركتي با ظرفيت 20 هزار تن در شــهر 

بهار است.
على اصغر نقي ئي همچنيــن از ايجاد چندين 
شركت ُخرد و روستايي مانند شركت انديشه با 
15 ميليارد تومان سرمايه و 15 هزار تن ظرفيت 
و اتحاديه روستايي در شهرستان بهار با ظرفيت 

25 هزار تن خبر داد.
مدير امور ســرمايه گذارى ســازمان جهاد 
كشــاورزى اســتان همدان با بيان اينكه در 
حوزه صنايع تبديلى، بالــغ بر 150 ميليارد 
تومــان پرونده آماده شــده داريــم، گفت: 
فرآورى سير در همدان تا كنون سرمايه گذار 

متقاضى نداشته است.
وي ظرفيت بهره برداري از ســردخانه هاي 
استان را 115 هزار تن عنوان كرد و گفت: 80

واحد سردخانه در سطح استان فعال است و 
سردخانه اي براي 150 تن محصول در استان 
در حال احداث است كه در نظر داريم اين 
ظرفيت را به 260 هزار تن برسانيم. نقي ئي 
شهرستان هاي تويسركان، مالير و نهاوند را 
از اولويت هاي ايجاد صنايع تبديلي دانست 

و گفــت:  ما براي نگهداري محصول ســير 
مشكل فضا نداريم ولي به دليل تمايل مردم 
استان به مصرف ســير تازه، فعًال نيازي به 

صنايع تبديلي و فرآوري نداريم.
وى با اشــاره به اينكه امســال كار ها فنى تر 
آغاز شد و اولويت سرمايه گذارى ها منطبق با 
اصول در 11 برنامه و 5 طرح مشخص شده 
است بيان كرد: ارزش توليدات محصوالت 
كشاورزى در پايان ســال گذشته از ارزش 
صنايع تبديلى كشــاورزى، 65 هزار ميليارد 

تومان بوده است.
وى اعالم كرد: از منابع قانون بودجه ســال 
گذشته 515 ميليارد تومان اعتبار جذب شده 
است كه يكى از شاخص ترين اعداد جذب 
اعتبار بودجه "توسعه روستايى سازمان جهاد 
كشــاورزى" اســت كه تاكنون 85 ميليارد 
تومان از اعتبارات و بودجه ســال 96 را به 

خود اختصاص داده است.

مدير امور ســرمايه گذارى ســازمان جهاد 
كشاورزى استان همدان با بيان اينكه تاكنون 
300 ميليارد تومان از اعتبارات امسال ابالغ 
شده و مابقى نيز در مرحله ابالغ است گفت: 
هــم اكنون اعتبارات رونق توليد به شــكل 
شناور با اعتبار 700 ميليارد تومان اعتبار در 
اختيار سازمان صمت قرار گرفته كه تا امروز 
12 ميليارد تومان طرح هاى كوچك معرفى 

شده است.
نقى ئــى در مــورد اعتبار صندوق توســعه 
ملــى بيان كرد: تــا اين تاريــخ 62 ميليارد 
تومــان پرونده معرفــى و از بودجه بخش 
مكانيزاســيون بخش كشاورزى، 51 ميليارد 

تومان به استان همدان ابالغ شده است.
مدير سرمايه گذارى سازمان جهاد كشاورزى 
استان همدان اظهار داشت: در سال 89 روند 
تسهيالت بانكى 124 ميليارد تومان بود كه 
اين رقم در ســال گذشــته به 515 ميليارد 

تومان رسيد و البته پيش بينى مى شود تا پايان 
ســال اين رقم به 525 تا 530 ميليارد تومان 

برسد.
در ادامه اين نشســت، مدير بحران و پدافند 
غيرعامل جهادكشــاورزي استان از جايگاه 
استان  كشــاورزي  محصوالت  بيمه  خوب 
همدان خبــر داد و گفت: با وجود اينكه ما 
رتبــه دوم بيمه محصوالت كشــاورزي در 
كشــور را داريم ولي جاي كار زياد است؛ 
زيرا كه ما 600 هزار هكتار محصوالت باغي 
زراعــي داريم ولي فقط 30 درصد آنها بيمه 

هستند.
احد ظفري درباره بيمــه باغات گفت:  74
هزار هكتار باغ در ســطح استان داريم ولي 
هزار و 800 هكتار بيمه شــده اند و اين در 
حاليست كه دولت 51 درصد اهرم تقويتي 
را پرداخت مي كند تا تشــويقي باشد برا ي 

افزايش بيمه محصوالت و باغات.

مدير سرمايه گذاري جهادكشاورزي استان تاكيد كرد:

اولويت جهادكشاورزي ايجاد صنايع تبديلي

مــرغ
 9300 تومـان

ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــى هم ــرغ و ماه ــه م ــس اتحادي  رئي
ــرم  ــازار گفــت: قيمــت هــر كيلوگ ــرم در ب ــرغ گ قيمــت م
مــرغ گــرم 9 هــزار و 300 تومــان در بــازار عرضــه مى شــود.

جواد عاشــورى با بيان اينكه وضعيت قيمت مــرغ در بازار 
مطلوب اســت، افزود: وضعيت عرضه مرغ در بازار مطلوب 

بوده و هيچ مشكلى در قيمت مرغ در بازار وجود ندارد.
وى ادامــه داد: بــا توجــه بــه اينكــه صــادرات مــازاد صــورت 
ــكان  ــوده و ام ــى ب ــرغ معمول ــانات قيمــت م ــرد نوس مىگي
ــد،  ــش ياب ــا كاه ــش ي ــان افزاي ــه 700 توم ــه در هفت اينك

طبيعــى اســت. 
رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان درباره اينكه با قيمت باالى 
آبزيان براى قشــر ضعيف جامعه چه گونه اى در بازار عرضه 

براى  كرد:  تصريح  مى شــود؟ 
اين قشر در بازار ماهى كپور و 
پرورشى شمال با قيمت 10 تا 

15 تومان عرضه مى شود.
ــى  ــت مطلوب ــا از كيفي ــى تيالپي ــه ماه ــان اينك ــا بي وى ب
ــا  ــا ب ــى تيالپي ــت: ماه ــنا گف ــه ايس ــت، ب ــوردار نيس برخ
قيمــت 30 هــزار تومــان در بــازار عرضــه مى شــود و قيمــت 

ــت. ــزار اس ــزل آال 18 ه ــى ق ماه
ــرد:  ــدان خاطرنشــان ك ــى هم ــرغ و ماه ــه م ــس اتحادي رئي
ــت و از 30 ــاوت اس ــدان متف ــازار هم ــو در ب ــت ميگ قيم
هــزار، 50 هــزار و 70 هــزار بــا نــوع شــاه ميگو بــه فــروش 

مى رســد.
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آگهي حصر وراثت
آقاي عباس خوش طلب نيا داراى شماره شناسنامه  3860586785 
به شرح دادخواست كالســه 970665ح112 از اين حوزه درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رضا 
خوش طلب نيــا به شــماره شناســنامه   1483 در تاريخ 97/6/16 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-عباس خوش طلب نيا به شماره 
شناسنامه 386058678 متولد1372 صادره از همدان فرزند متوفي 
2-اميرحسين خوش طلب نيا به شــماره شناسنامه 3860586785 
متولد1374 صادره از همدان فرزند متوفي 3-ناهيد خوش طلب نيا به 
شماره شناسنامه 3860377310 متولد1370 صادره از همدان فرزند 
متوفي 4-بانو فتحي به شماره شناسنامه 1858 متولد1349 صادره از 
همدان همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3104)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقاي علي اكبر شــعبانلو  با تسليم 12 برگ استشهاد محلي مصدق به مهر 
دفترخانه 15 همدان برابر وارده 97/21555-97/7/23 مدعي اســت كه 7 
جلد سند مالكيت ششدانگ پالك 1/910 واقع در حوسه 3  كه به نامش ذيل 
ثبت 13854 صفحــه 19 دفتر 50 و ذيل ثبت 13855 صفحه 22 دفتر 50 و 
ذيل ثبــت 10839 صفحه 565 دفتر 37 و ذيل ثبت 1903 صفحه 131 دفتر 
11 و ذيــل ثبت 10840 صفحه 568 دفتر 37 و ذيل ثبت 10841 صفحه 571 
دفتر 37 سابقه ثبت دارد در بيع شرط نيست و به علت سهل انگاري مفقود 
گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين 
وسيله آگهي مي شود تا هر كسى مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت 
نزد خود مى باشــد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت 10 روز به اداره ثبت 
اســناد و امالك  مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و يا سند معامله 
اعتراض خود را كتبا تسليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن 
اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نگردد سند 

مالكيت  المثني به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد. (م الف 3091)
علي زيوري حبيبي

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 شهرستان همدان 

همدان ميزبان مسابقات بوكس انتخابى 
تيم ملى شد

 دبير  هيأت بوكس همدان گفت: ميزبانى مســابقات بوكس قهرمانى 
كشور و انتخابى تيم ملى نوجوانان توسط فدراسيون به اين شهر سپرده 

شد.
اميد مرامى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: اين رقابت ها با عنوان 
يادواره سردار شهيد «حاج حسين همدانى» و از هفدهم آبان ماه جارى 
در همدان برگزار مى شود. وى اضافه كرد: اين مسابقات از دوره رياست 
«حسين ثورى» در فدراسيون بوكس ، به عنوان نخستين رويداد بزرگ اين 

رشــته ورزشى در كشور به شمار مى رود و از اهميت بااليى برخوردار 
اســت.  مرامى بيان كرد: در اين پيكارها نزديك به 300 ورزشكار، مربى 
و سرپرســت و همچنين 50 داور و كادر اجرايى و مسئوالن فدراسيون 
حضور خواهند داشت ضمن اينكه رئيس فدارسيون بوكس نيز در جريان 
برگزارى مســابقات به همدان ســفر مى كند. دبير  هيأت بوكس همدان 
يادآور شــد: ابتدا اسدآباد به عنوان محل مسابقات انتخاب شد اما آماده 
نبودن اين شهرستان و قطعى شدن ميزبانى استان همدان و درج آن بروى 

سايت فدراسيون باعث شد تا با وجود دغدغه هاى مالى ميزبان شويم.
مرامى خاطرنشان كرد: ميزبانى همدان در شرايطى است كه با مشكالت 

عديده مالى مواجه هستيم و انتظار حمايت همه جانبه از سوى مسئوالن 
در حد شايسته نام و جايگاه شهيد سردار همدانى را داريم.

وى افزود: مسابقات بوكس قهرمانى كشور و انتخابى تيم ملى نوجوانان 
به مدت پنج روز در همدان برگزار مى شود و بهترين هاى كشور حضور 

خواهند داشت.
مرامى با اشــاره به ميزبانى سال گذشته نهاوند از توابع استان همدان از 
اين رقابت ها گفت: در مســابقات ســال قبل تنها با اختالف يك امتياز 
چهارم شــديم امســال با 13 وزن ( اوزان كامــل) در اين دوره حضور 

خواهيم يافت.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

شورايى كه فنى نيست
افتضاح فرنگى در بوداپست!

 ناكامى تمام عيار كشتى فرنگى ايران در رقابت هاى جهانى داليل 
متعددى دارد كه از جمله مهمترين آن ها نظارت شورايى تحت عنوان 
"فنى" بر اين تيم است؛ شورايى كه هم قانون را زير پا گذاشت و هم 

تدبير نداشت.
به گزارش ايسنا، حتى بدبين ترين افراد هم به ذهنشان خطور نمى كرد 
كه كشتى فرنگى ايران افتضاحى بزرگ به بار بياورد و تيمى كه پارسال 
نايب قهرمان جهان بوده، حتى در بين 10 تيم برتر مســابقات جهانى 

نيز قرار نگيرد.
سال هاست شوراهاى فنى چه در كشتى آزاد و چه در فرنگى بر اصل 
بودن فرآينــد انتخابى تيم هاى ملى و مبنا قــرار دادن آن در انتخاب 
نفــرات تيم ملى مى گوينــد و مدام تاكيد مى كننــد اگر نتيجه اى در 
خور در رويدادهاى مختلف از جمله جهانى 2017 پاريس بدســت 
نيامد بخاطر ايســتادن پاى فرآيند انتخابى تيــم ملى و ميدان دادن به 
جوانان بوده اســت، اما چطور مى شود به يكباره فرآيند انتخابى براى 
رقابت هاى جهانى مجارستان تا حد زيادى به فراموشى سپرده مى شود 
و واژه"مصلحت كشــتى" جاى آن را مى گيرد تا على ارسالن قهرمان 
انتخابى تيم ملى در وزن 72 كيلوگرم پس از ماه ها زحمت جاى خود 
را به محمد على گرايى شــانس اصلى كسب مدال طال براى ايران در 
وزن 77 كيلوگرم مى دهد، پژمان پشــتام در وزن 77 كيلوگرم انتخاب 
مى شود، مهدى عليارى بدون حضور در انتخابى و تورنمنت صاحب 
دوبنده وزن 97 كيلوگرم مى شــود و سعيد عبدولى در عين بى نظمى 
و درگيرى در رقابت هاى انتخابى شامل عفو فدراسيون مى شود و در 
آخر هم در عين بى عدالتى به جاى قادريان به دوبنده تيم ملى مى رسد.
متاسفانه ســال هاست در كشتى به اشكال و بهانه هاى مختلف شاهد 
برخى بى عدالتى ها در انتخاب نفرات تيم ملى هستيم، هميشه جلوى 
دماغمــان را ديده ايم و بى توجه به اينكه چه برخوردى با نفرات دوم 
و ســوم داريم كارى مى كنيم نه نتيجه درست و حسابى در مسابقات 
جهانــى بگيريم و نه نفرات پشــت خط مانده ديگــر انگيزه و توان 

بازگشت به كشتى را داشته باشند.
پــس در اين ميان نقش شــوراى فنى كه همگى از اســتخوان خرد 
كرده هاى كشتى هســتند چيســت؟با چه منطق و استداللى تصميم 
مى گيرند محمدعلى گرايى كه حتى عوام هم اين ارزيابى را داشــتند 
مى تواند در وزن 77 كيلوگرم پس از طالى بازى هاى آسيايى به مدال 
طالى جهان هم برسد به گفته خودش تا 9 كيلو وزن كم كند تا بتواند 
در وزن 72 كيلوگرم كشتى بگيرد و در آخر ناى مبارزه بر روى تشك 
را نداشته باشد و حذف شــود؛ حذف شدنى كه بالفاصله با واكنش 
اتحاديه جهانى روبرو شــد و نوشــت"امروز روز شاهين نبود اما پر 
قدرت بازخواهد گشــت"،اما شوراى به اصطالح فنى با تصميم غلط 
خود دست و بال "شاهين" ايرانى را بست. گرايى چنان وزن كم كرده 
بود كه استخوانهاى صورتش هم بيرون زده بود. شوراى فنى كه قرار 
بود تدبير داشــته باشد، با بى تدبيرى خيلى ها را بدون انتخابى به تيم 
ملى رســاند و در جايى كه بايد تدبيربه خرج مى داد، شــانس مدال 

طالى ايران را اينچنين نابود كرد.
اگر قرار بود شوراى فنى حق ارسالن را ضايع كند، حداقل مى توانست 
اينكار را در قبال پشــتام كند تا گرايى در همان وزن خودش كشــتى 
بگيرد تا اينگونه دستمان از مدال خالى نماند و نام ايران نايب قهرمان 

سال گذشته را در رده پانزدهم (در پايان رقابتهاى هفت وزن) نبينيم.
احد پازاج مدير فنى تيم ملى با اختيار تام، على اشــكانى سرمربى تيم 
ملى و شــوراى فنى بايد پاســخگوى اصرار بر تصميمات غلط خود 
على رغم هشدارها باشند، اصرارى كه چيزى جز سرافكندگى را براى 

كشتى ايران در جهان به دنبال نداشت.
احد پازاج و شوراى فنى بايد پاسخگو باشند چرا در آستانه رقابت هاى 
جهانى حــال به هر دليلى تصميم به بركنارى 48 ســاعته اشــكانى 
مى گيرنــد، اردوى تيم ملى را بدون او شــروع مى كنند و باز او را به 
كار برمى گردانند تا به خيال خود گوش او را پيچانده باشــند كه ديگر 
سركشى نكند. چطور مى توان توقع داشت اشكانى با همان اقتدار در 
برابر شــاگردانش و با همان انگيزه دل به كار بدهد؟ اشــكانى شديدا 
از دســت پازاج بخاطر اين برخورد گاليه داشت و حتى مصاحبه اى 
داشــت كه بعدا به اين اميد كه به كار باز مى گردد، پشــيمان شــد و 
صالح نديد منتشــر شود. آيا نمى شد پازاج تسويه حساب را به بعد 
از مســابقات جهانى موكول كند تا تيم ملى ضربه نبيند؟ ســواالت و 
حرف هاى زيادى در قبال اين ناكامى مطرح اســت كه به موقع به آن 

خواهيم پرداخت.
بدون شك از داليل اصلى ناكامى تيم هاى ملى كشتى آزاد و فرنگى در 
رقابت هاى جهانى مجارستان كه به عينه آن را بر روى تشك مبارزه و 
حتى در كشتى عنوان دارانى مثل حسن يزدانى و حسين نورى ديديم، 
نداشتن استراتژى مناسب در برابر حريفان درجه يك ، مشكل آمادگى 
جسمانى و در آخر خســتگى روحى و روانى بواسطه اردوهاى بلند 

مدت و يكنواخت در خانه كشتى است.
كشــتى آزاد و فرنگى ايــران يكى از ضعيف تريــن نتايج خود را در 
بوداپست رقم زدند و الزم است رسول خادم رييس فدراسيون كشتى 
نســبت به تغيير رويه در امور خود اقدام كند و تغييرات اساســى در 
كادرهاى فنى آزاد و فرنگى و حتى شــوراهاى فنى ايجاد شــود تا با 
آمدن نيروهاى جوان و با انگيزه اميدها براى كسب موفقيت در المپيك 

2020 زنده شود.

150 كاراته كا در خانه كاراته كبودراهنگ در 
مسابقات چند جانبه شركت كردند

 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيام: مســابقه كاراته چند جانبه 
باشگاه هاي شهرســتان كبودارهنگ با حضور 150 كاراته كا در خانه 

كاراته شهرستان برگزار شد.
رئيس هيأت كاراته شهرستان كبودراهنگ، بيان اين مطلب افزود: اين 
مسابقات با حضور كاراته كاهايي از باشگاه هاي همدان، كبودراهنگ، 
پايگاه شهيد نوژه، ويان، قباق تپه، داق داق آباد و خان آباد در خانه كاراته 
شهرســتان كبودراهنگ برگزار شد و در مجموع مسابقات دهياري و 
شوراي اسالمي ويان مقام اول، خان آباد مقام دوم و پايگاه شهيد نوژه 

مقام سوم را كسب كند.
اله كره شــهگل افزود: خوشبختانه استعدادهاي بسيار خوبي در زمينه 
ورزشي كاراته در شهرســتان كبودراهنگ وجود دارد و كاراه كاهاي 
شهرستان تاكنون با كســب مقام هاي برتر جهاني، آسيايي، كشوري، 
اســتاني و شهرستاني توانســته اند خوش بدرخشــند و اميدواريم با 
حمايت بيشــتر مسئوالن ورزشكاران اين رشته بتوانند قله هاي افتخار 

بيشتري را طي كنند.

«دنبال انعكاس كاستى هاى فوتبال بودم»
توضيحات فردوسى پور درباره تداوم 

پخش برنامه نود

ــه در دو  ــى ك ــاره اتفاقات ــود درب ــه ن ــده و مجــرى برنام  تهيه كنن
هفتــه گذشــته پيرامــون برنامــه اش و پخــش نشــدن آن رخ داده بــود، 

توضيحاتــى داد.
بــه گــزارش مهــر، بعــد از اتفاقاتــى كــه بيــن عــادل فردوســى پــور 
تهيــه كننــده و مجــرى برنامــه نــود بــا مديــران شــبكه ســه افتــاد، 
ايــن برنامــه در دو هفتــه گذشــته روى آنتــن نرفــت و شــائباتى مبنى 

بــر احتمــال پخــش نشــدن ايــن برنامــه مطــرح شــد.
با اين حال على فروغى مدير شــبكه سه  در گفتگويى تاكيد كرد كه 
برنامه نود ادامه خواهد داشــت اما اين هفته هم به خاطر ويژه برنامه 
اربعيــن اين برنامه روى آنتن نمى رود. به گفته فروغى، برنامه نود از 

هفته آينده پخش مى شود.
همچنين عادل فردوســى پــور در يك ارتباط تلفنى بــا برنامه حاال 
خورشــيد خطاب به رضا رشيدپور گفت: خوشــحالم كه برنامه اى 
بــه اين خوبى دارى و من قبال هم گفتم كه باعث افتخار اســت. من 

صحبت هاى شما با على فروغى مدير شبكه سه را ديدم. 
ــش از 20 ــن بي ــرد: م ــان ك ــه اش بي ــا و مصاحب ــاره نقده وى درب
ســال اســت كــه در صداوســيما كار مــى كنــم و واقعــا فرزند رســانه 
هســتم. در ايــن ســال هــا مــردم هميشــه بــه مــن لطــف داشــتند و 
مديــران مختلــف از مــن حمايــت كردنــد. مــن هــم ســعى كــردم 
برنامــه هايــى بســازم كــه منعكــس كننــده كاســتى هــا و فســاد در 

فوتبــال كشــور باشــد. 
تهيــه كننــده و مجــرى برنامــه نــود تصريــح كــرد: بــه هــر حــال در 
هــر مجموعــه اى اخــالف ســليقه وجــود دارد. اصــال قــرار نيســت 
مــن و فروغــى مثــل هــم فكــر كنيــم. البتــه كامــال همــه ديســيپلين 
و اصــول حرفــه اى را رعايــت كــرده ام. مــن اصــول را مــى دانــم. 
اتفاقــى كــه دو هفتــه قبــل جنــاب فروغــى دربــاره آن صحبــت كــرد 
همانطــور كــه گفتــه شــد يــك اختــالف ســليقه بــود. اينكــه بــازى 
در شــبكه ســه پخــش شــود تصميمــى بــود كــه مــن مــى توانســتم 
ــا آن مخالــف باشــم ولــى تصميمــى بــود كــه در نهايــت گرفتــه  ب

شــد و مــن هــم بــه تصميــم شــبكه احتــرام گذاشــتم.
فردوسى پور افزود: تماس هاى تلفنى زيادى برقرار شد كه آن بازى در 
شــبكه ورزش پخش شود و شايد از تماس من برداشت ديگرى شد. 
در مصاحبه ام با يك خبرگزارى من عنوان كردم كه طبق هماهنگى ها 
تالش دارم كه برنامه را برسانم و هنوز اميد داشتم و به نظرم مصاحبه 
اى ســاده بود. فكر مى كنم همانطور كه آقاى فروغى اشاره كرد مردم 

بتوانند برنامه هاى مورد عالقه شان را ببينند.
ــه  ــى خوشــحال شــدم ك ــن خيل ــود گفــت: م ــه ن ــاره ادام وى درب
شــبكه ســه برنامــه هــاى جديــدى دارد و االن پربيننــده ترين شــبكه 
اســت. مطمئــن باشــيد مــن هــر كارى بتوانــم مــى كنــم تــا مــردم از 
برنامــه اى كــه مــى بيننــد لــذت ببرنــد، مــردم چنــد ســاعت پــاى 

تلويزيــون بنشــينند و ماهــواره نبيننــد.

 چهارميــن هفتــه از مســابقات ليــگ 
تيراندازى بــا كمان در رشــته هاى ريكرو 
(آقايان و بانــوان) و كامپونــد (آقايان) به 
ميزبانى ويالنچ گيالن و شــهردارى رشت 
در سايت تيراندازى با كمان ورزشگاه آزادى 

تهران برگزار شد.
در اين هفته از مسابقات تيم سنگ و كاشى 
سامان همدان با نتيجه 5 بر صفر ناجا، قوى 
ترين تيم حاضر در اين مسابقات را شكست 

داد. هدايــت اين تيم را ساســان رضوى و 
كيوان هنرى بر عهده دارند.

تيروكمــان همدان كه ظرف يكى دو ســال 
اخير رشد قابل توجهى داشته حاال در ليگ 
برتر هم روزهاى درخشــانى را سپرى مى 
كند و اميدوار به كسب عنوان قهرمانى است.

در جدول رده بندى اين مسابقات و تا پايان 
اين هفته از بازى ها، در ريكرو بانوان ياران 
جنوب كوشــك شــهركرد با 18 امتياز اول 

اســت،  هيأت كيش با 17 امتياز در جايگاه 
دوم قرار دارد و  امپراطورى كاشى و سنگ 
سامان همدان با 13 امتياز و يك مسابقه كمتر 

عنوان سومى را مال خود كرده است.
در ريكرو آقايان هم تيم امپراطورى كاشى و 
سنگ سامان همدان با 23 امتياز اول است، 
ناجا با 18 امتياز در جاى دوم قرار گرفته و 
فوالد مباركه سپاهان 15 امتيازى بر سكوى 

سوم تكيه زده است.

 ســافارى رشــته جديــد ورزشــى در 
گردشگرى ســفرى محسوب مى شود كه به 
آن وحــش  گشــت (safari) نيز مى گويند 
و در واقع ورزشــى تلفيقى از آفرود، رالى و 

كمپينگ است.
به گزارش ايرنا و براســاس اطالعات منتشر 
شده، كشورهاى غربى اين واژه را ابتدا براى 
تورهاى بيابــان  گردى و دشــت  گردى در 
آفريقــا به كار برده و از واژه عربى ســفر كه 
در زبان هاى آفريقايى به صورت سافارى ادا 

مى شود، استفاده كردند.
اين رشــته ورزشى گردشــگرى امروزه در 
كشــور از استقبال بسيار خوب خانواده ها به 
ويژه جوانان برخوردار است و توانسته جايگاه 
خوبى در بين دوستداران گردشگرى به ويژه 
در مناطق مرتفع، شن زار، كويرى و جنگلى 

پيدا كند.
در واقع سافارى يكى از ظرفيت هاى جديد 
حوزه گردشگرى - ورزشى به شمار مى رود 
كه به رونق صنعت گردشگرى كمك شايانى 

كرده است.
 ماجرا جويى در دل طبيعت

ســافارى در واقع يك ماجرا جويى است كه 
به صورت زمينى بوده و امروزه در كشورمان 
ظرفيــت هاى بالقــوه اى را بــراى فعاليت 
دوســتداران اين رشته گردشگرى - ورزشى 
مهيا ساخته اســت.اين ورزش از قاره آفريقا 
رواج يافت و در حاليكه ابتدا با برنامه شكار 
همراه بود اما با گذر زمان تبديل به ماجراجويى 

در دل طبيعت تغيير رويه پيدا كرد.
امروزه سافارى در كشورمان در دل كويرهاى 
مركــزى و شــرق، جنــگل هاى شــمال و 
كوهســتان و طبيعت غرب مورد اســتقبال 

چشمگير خانواده ها است.
در همدان نيز اين رشــته مهيــج طرفداران 
پرشمار دارد و توانسته در مدت فعاليت خود 

حدود 800 عضو را جذب كند.
 سافارى در همدان 

رئيــس كميتــه تورينگ و ســافارى  هيأت 
موتورســوارى و اتومبيلرانى همدان با اشاره 

به وضعيت ســافارى در اين استان گفت: هم 
اكنون يكصد خودرو عضويت ثابت در برنامه 
هاى ورزشى، گردشگرى و امدادى اين كميته 

در همدان را دارند.
محمدرضا حميدى افزود: 12 عضو ثابت در 
كميته تورينگ و سافارى  هيأت موتورسوارى 
و اتومبيلرانى همدان مســئوليت بخش هاى 
مختلف را برعهده دارند و در يكسال گذشته 
ده ها برنامــه در عرصه هاى امدادرســانى، 

گردشگرى و ورزشى داشته ايم.
وى با بيان اينكه فعاليت گســترده اى نيز در 
فضاى مجازى وجــود دارد 800 عضو فعال 
جذب شده اســت ادامه داد: به لحاظ آمارى 

جايگاه خوبى در كشور داريم.
حميدى بيان كرد: اكنون نيز يكى از فعالترين 
كميته هاى زير مجموعه  هيأت موتورسوارى 
و اتومبيلرانى همدان است و هر هفته چندين 

برنامه متنوع در اين زمينه اجرا مى شود.
وى با اشاره به اينكه عضويت در كميته براى 
عموم مردم عالقمند آزاد اســت، خاطرنشان 
كــرد: خودروهــاى فعــال در ســافارى 2 
ديفرانسيل هستند و اغلب مدل آنها نيز پاترول 
است.حميدى يادآور شــد: حتى افرادى كه 
خودرو اين چنينى ندارند نيز مى توانند عضو 

كميته شوند و در برنامه ها مشاركت كنند.
 امداد داوطلبانه

رئيــس كميتــه تورينگ و ســافارى  هيأت 
موتورســوارى و اتومبيلرانى همدان يكى از 
مهمترين برنامه هاى اين كميته را امدادرسانى 
داوطلبانه دانســت و گفت: در طول فصل به 
ويژه نيمه دوم ســال كه شرايط آب و هوايى 
نامساعد است، كمك رسانى به خودروهاى 

در راه مانده را انجام مى دهيم.
حميدى افزود: همه سال با شروع فصل پاييز 
اين كميته با ارسال نامه كتبى از طرف  هيأت 
موتورسوارى و اتومبيلرانى همدان خطاب به 
جمعيت هالل احمر آمادگــى خود را براى 
كمــك به امدادرســانى در مواقــع حوادث 
غيرمترقبه همانند زلزله، ســيل، آتش سوزى 

هاى انبوه و ساير حوادث اعالم مى كند.

وى بيان كرد: خودروهاى 2 ديفرانسيل قابليت 
عبور از مســيرهاى صعب العبــور را دارد و 
تجربه امدادرســانى هاى مختلف نظير زلزله 

سرپل ذهاب را داشته ايم.
حميدى يادآور شد: حتى در مواقع بارندگى 
برف به نجــات رانندگان گرفتار در برف مى 
رويم به ويژه در كوچه باغ ها، روستاها و جاده 
هاى فرعى كه نياز به امدادرسانى بيشتر است.

 سافارى دوستدار محيط زيست
حميدى بــا تاكيد بر اينكه فعاالن ســافارى 
همدان از دوســتداران واقعى محيط زيست 
هستند گفت: يكى از برنامه هاى مهم كميته در 
طول سال پاكسازى طبيعت و كوهستان است.
وى افزود: طرح پاكســازى كوهستان از زباله 
ها را در هر مناسبتى با همكارى برخى ارگان 
ها انجام مى دهيم و فعاليت گســترده در اين 

زمينه داريم.
حميدى بيان كرد: اهميت اين ورزش به لحاظ 
هيجــان و حس ماجراجويى باعث شــده تا 
درآمد خوبى در حوزه گردشگرى ايجاد كند.

وى اضافه كرد: ســاخت پارك سافارى گام 
بســيار بزرگى در جهت توسعه گردشگرى 
ملى خواهد بود و اميدوارم مســئوالن به اين 

مهم توجه كنند.
حميدى خاطرنشان كرد: همدان داراى گستره 
كوهستانى بسيار خوبى اســت كه مى توان 
بســترهاى الزم را براى گردشگرى سافارى 

ايجاد كرد.
 رالى هيجان انگيز سافارى 

وى با اشــاره به اينكه ســافارى داراى رالى 
و مســابقات رسمى اســت گفت: سافارى 
رشته جديد ورزشــى در گردشگرى سفرى 
محسوب مى شود و عالقه بخش خصوصى 

براى برگزارى مسابقات آن زياد است. 
حميدى خاطرنشــان كرد: مسابقات سافارى 
رقابتى بين اتومبيلرانان است كه در جاده ها، 
مناطق شهرى و محيط هاى طبيعى برگزار مى 
شود و در تمام مسيرهاى طراحى شده رعايت 
قوانين راهنمايى و رانندگى و احترام به قوانين 

محلى ضرورى است. 

ركورد هاى جديد جهان 
اعالم شد 

ــا تعييــن ركوردهــاى اســتاندارد   ب
وزنــه  جديــد  اوزان  در  جهــان 
رســد  مــى  نظــر  بــه  بــردارى، 
ســهراب مــرادى در قهرمانــى جهــان 
2018 كار ســختى بــراى شكســتن آن 

ركوردهــا نداشــته باشــد.
فدراســيون  ايســنا،  گــزارش  بــه 
جهانــى وزنــه بــردارى بــا تغييــر 
اوزان وزنــه بــردارى،  ركوردهــاى 
اســتاندارد جهــان را در ايــن اوزان 

جديــد معرفــى كــرد.
ركــورد هــاى دســته 96 كيلوگــرم 
در حالــى 185 يــك ضــرب، 225
ــرم  ــوع 401 كيلوگ دوضــرب و مجم
ــرادى  ــهراب م ــه س ــده ك ــن ش تعيي
ركــورد  كيلوگــرم   94 دســته  در 
189 يــك ضــرب، 233 دوضــرب 
و مجمــوع 417 كيلوگــرم را ثبــت 
كــرده بــود بنابرايــن در مســابقات 
در  بايــد   2018 جهــان  قهرمانــى 
ــرادى در  ــكنى  م ــورد ش ــار رك انتظ

وزن جديــد باشــيم.
ــران  ــوان اي ــده ج ــى داودى نماين عل
ــراى شكســتن  هــم شــانس زيــادى ب
ركــورد جوانــان جهــان در مســابقات 

ــان دارد. ــاالن جه ــى بزرگس قهرمان

نتايج دور دوم 
مسابقات ليگ شطرنج 

باشگاه هاى استان 
همدان 

 دور دوم مســابقات ليــگ شــطرنج 
باشــگاه هــاى اســتان همــدان برگــزار 

. شد
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانــان اســتان ،دور دوم 
بيست و چهارمين دوره مسابقات ليگ 
شطرنج باشــگاه هاى استان همدان در 
محل  هيأت شــطرنج همدان آغاز شد. 
در پايان مســابقات اين  دور، تيم هاى 
باشگاه شــطرنج رخ A، هدف،  هيأت 
شــطرنج نهاوند، فرهيختگان، ماهرخ، 
باشگاه شطرنج صفوت،  هيأت شطرنج 
مالير، نظام مهندســى B و تك رخ با 
كسب دومين پيروزى متوالى، در صدر 
جدول رده بندى قرار گرفتند. دور سوم 
اين مسابقات 11 آبان ماه برگزار خواهد 
شد. عذرا چهاردولى به عنوان سرداور 
و نيلوفر حيدريان و پگاه مهذب و جواد 
زارعى به عنوان داور، اين مسابقات را 

قضاوت مى كنند.

سرمربى بعدى رئال 
مادريد مشخص شد

ــى  ــس مدع ــان انگلي ــه س  روزنام
شــده رئــال مادريــد در تــالش اســت 
تــا كارش را تــا پايــان فصــل بــا 
لوپتگــى پيــش ببــرد و بعــد از آن بــا 
مائوريســيو پوچتينــو قــرارداد ببنــدد.

بــه گــزارش  مهــر، تيــم فوتبــال رئــال 
ــاره بــراى بــه  مادريــد در تابســتان دوب
خدمــت گرفتــن مائوريســيو پوچتينــو 
ســرمربى تاتنهــام تــالش خواهــد كرد. 
روزنامــه انگليســى ســان مدعــى شــده 
ــل  ــم تماي ــن ه ــش از اي ــه پي ــال ك رئ
ــى  ــا ســرمربى آرژانتين ــه همــكارى ب ب
داشــته، بعــد از نتايــج ضعيفــى كــه بــا 
لوپتگــى تــا اينجــاى كار كســب كــرده 
ــا  ــرد ت ــد ك ــت تالشــش را خواه نهاي
ــد و  ــه ده ــى ادام ــن مرب ــا اي كار را ب
بــه پايــان فصــل برســاند و اگــر موفــق 
ــه  ــراى ب ــان فصــل ب شــود بعــد از پاي
اقــدام  پوچتينــو  گرفتــن  خدمــت 
ــى  ــه حت ــن روزنام ــرد. اي ــد ك خواه
ــت  ــه خدم ــى ب ــى زمان ــته لوپتگ نوش
گرفتــه شــد كــه آخريــن تــالش بــراى 
مذاكــره بــا ســرمربى آرژانتينــى ناموفق 

بــود.

صدرنشينى كمترين پاداش همدانى ها

سنگ و كاشى سامان 
در ليگ تيروكمان آقايى مى كند

سافارى، از گردش تا امداد و ورزشسافارى، از گردش تا امداد و ورزش
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■ حديث:
امام علي(ع):

ايثار ، برجسته ترين نيكوكارى است.
غرر الحكم : ج 1 ص 107 ح 399

رئيس مجمع استانى سازمان هاى مردم نهاد همدان
سمن ها، دغدغه مند براى توسعه پايدار 

گردشگرى
 اگر چه بخش اعظمى از برنامه ريزى براى دســتيابى به توسعه در 
گردشگرى  نيازمند اهتمام دولتى است، اما در تحقق چشم انداز برنامه 

ها، سمن ها مى توانند نقش آفرينى موثرى داشته باشند.
رئيس مجمع استانى سازمان هاى مردم نهاد همدان با بيان اين مطلب كه 
برگزارى اجالس جهانى گردشــگرى در همدان فرصتى بى بديل براى 
تحقق توســعه در گردشگرى است  ، گفت : امروزه تشكل هاى مردم 
نهاد و سمن ها يكى از مهمترين بنيادها و نهاد هاى جتماعى هستند و 
مى توانند سهم به سزايى در به سرانجام رسيدن برنامه ريزى ها در روند 

ميزبانى همدان از اجالس جهانى گردشگرى داشته باشند .
سيد مصطفى موسوى با اشــاره به برگزارى رويداد مهم همدان 2018 
گفت : در برنامه هاى فرهنگى و هنرى پيش بينى شده براى ميزبانى از 
اجالس جهانى گردشگرى ،  حضور سمن ها به منظور جلب مشاركت 

حداكثرى مردم امرى ضرورى است.
وى ادامه داد: مجمع استانى سمنهاى همدان متشكل از   هيأت رئيسه و 
8 كميسيون تخصصى در حوزه هاى سالمت، آسيبهاى اجتماعى، خيريه 
و نيكوكارى، حمايتى و توانبخشى، اجتماعى و فرهنگى، ادبى و هنرى،   
محيط زيســت و گردشگرى و علمى و پژوهشى است كه هر يك مى 

توانند در رويدادهمدان 2018 سهم به سزايى در ميزبانى داشته باشند 
موسوى تاثيرگذارى در روند سياســتگذارى ها و تصميم سازى هاى 
كالن اســتانى، كمك به عضويت ســمنها در كارگروه ها و كميته هاى 
اســتانى و شهرستانى و ارائه مشــاورهاى فنى و تخصصى به مديران 

مسئوالن ارشد و ميانى در استان را از اهداف مهم اين مجمع برشمرد.
وى اظهار داشت: رخدادهايى نظير  برگزارى اجالس جهانى گردشگرى 
از رويدادهاى مهم در اســتان است  كه سمنها هر يك به تناسب ظرفيت، 
حوزه تخصصى و فعاليت خود، مى توانند در برنامه هاى آن مشاركت كنند.

گرو نگه داشتن مدارك هويتى در هتل ها؛ 
خالف قانون و جرم

 نگه داشتن اسناد هويتى در مراكز اقامتى رسمى كشور مانند هتل ها 
از دو ســال پيش منع قانونى شده اســت با اين حال هتل هاى سراسر 
كشور به بهانه هاى مختلف اصرار دارند خالف اين قانون رعايت كنند.

سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى كشور در تيرماه 
سال 1395 شيوه نامه اجرايى ذخيره و ابطال اتاق در واحدهاى اقامتى را 
با هدف قانونمند شدن نظام رزرواسيون، صيانت از حقوق مصرف كننده 
و آگاهى بخشى گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتى، اصالح 
و ابالغ كرد.به گزارش هتل نيوز در ماده 10 اين شــيوه نامه به صراحت 
تاكيده شــده است: در صورت پرداخت وجه الضمان كافى براى تسويه 
حساب از جانب ميهمان، واحدهاى اقامتى حق نگهدارى مدارك هويتى 
ارائه شــده را ندارند و بايستى پس از رويت و احراز هويت به صاحب 
آن مســترد كنند.همچنين در تبصره اين ماده آمده است: ضمانت هاى 
مالى الزم به منظور جبران خسارت هاى احتمالى وارده ميهمانان داخلى 
يــا خارجى كه در قالب تور پذيرش مى شــوند، بايد از ســوى دفاتر 

خدمات مسافرتى و جهانگردى ارائه شود.
رئيس جامعه هتلداران ايران در رابطه با اين موضوع، اظهار داشت: طبق 
اين شــيوه نامه، گرو نگه داشتن مدارك هويتى در هتل ها خالف قانون 
است و هتلدار به محض احراز هويت مسافر بايستى اسناد هويتى او را 
تحويل دهد."جمشيد حمزه زاده" ابراز داشت: گرو نگه داشتن مدارك 
هويتى به هيــچ وجه به موضوع نظــارت اداره اماكن نيروى انتظامى، 
ارتباطى ندارد.وى افزود: اگر به حفظ اطالعات هويتى مسافر ضرورتى 
احســاس مى شــود؛ مى توان كپى آن را در اختيار قرار گرفت و اصل 

مدارك را برگرداند.

استقبال مردم اعتبار جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك

 دبير بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان در ســفر به همدان با هنرمندان و 
فعاالن حوزه تئاتر و تئاتر كودك و نوجوان به گفت 

و گو نشست
بــه گزارش روابــط عمومى بيســت و پنجمين 
نوجوان  و  كــودك  تئاتر  المللى  بين  جشــنواره 
همــدان؛ در اين جلســه مريم كاظمــى با بيان 
اين كــه خاطره خوبى از ســال گذشــته براى 
مــن باقى مانده كــه هربار آن را بــه خاطر مى 
آورم هم غرورآفرين اســت و هم شادى بخش 
گفت: اميدوارم امسال جشنواره اى بهتر از سال 

كنيم. برگزار  همدان  در  گذشته 
وى اســتقبال مــردم از نمايش هاى جشــنواره در 
همدان را خيلى عجيب و غريب و اســتثنايى دانسته 
و اشــاره كرد كه در تهران حتى در جشــنواره فجر 
چنين استقبالى از جشنواره نمى شود. اعتبار جشنواره 
بين المللى تئاتــر كودك و نوجوان همدان به همين 

استقبال مردم است.
كاظمى ادامه داد: در برگزارى جشنواره سال گذشته 
آرامش زيادى وجود داشــت و همه با نظم كارهاى 
مربوط به خود را انجام دادند و براى امســال گروه 
هاى خارجى با اشــتياق براى حضور در جشنواره 
اعالم آمادگى كردند كه اين به دليل برگزارى خوب 
جشــنواره و به پشتوانه و حمايت مردم و هنرمندان 
همدان است.و تصريح كرد: جشنواره جشن برداشت 
محصول اســت و كنار هم جمع مى شــويم تا آثار 

همديگر را ارزيابى كنيم
وى در ارزيابى آثار رســيده به جشنواره نيز گفت: 
كارهاى خيابانى و خردســال هر سال درخشان تر 
مى شود؛ اما بخش هاى صحنه اى ضعيف تر شده 
اســت و اين به خاطر بخش هايى است كه در هر 
دوره به جشنواره اضافه شده است. اگر بخشى به 
جشــنواره اضافه مى شــود بايد با نظر كارشناسى 
باشد.دبير جشنواره بيســت و پنجم در بخشى از 
اين نشســت درباره طراحى پوســتر جشنواره نيز 
محدوديتى  هيچ  جشــنواره  پوستر  درمورد  گفت: 
وجــود ندارد كه اين بخش حتما از تهران باشــد؛ 
براى  پوســتر اين دوره فراخوان منتشــر نشد اما 
اگر كســى طرح خوب و قابل توجهى داشت مى 
توانســت به دبيرخانه اعالم كند تا مورد بررســى 

قرار بگيرد.
كاظمى كارگاه هاى آموزشى اين دوره از جشنواره را 
در سه حوزه شامل: يك بخش تخصصى براى اهالى 
تئاتر ، بخشــى براى كــودكان و نوجوانان و كارگاه 
هايى هم براى مربيان معرفى كرد كه شرح آن نوشته 

شده و محتواى آن مشخص است.

ذخيره انرژى فضانوردان با الهام از خواب 
زمستانى

 پژوهشــگران آمريكايى ســعى دارند با الهام از خواب زمستانى 
حيوانات، به ذخيره انــرژى فضانوردان كمك كنند.به گزارش يورك 
الرت، پژوهشــگران "انجمن روانشناســى آمريــكا"(APS)، روز 
گذشــته براى بررسى خواب زمســتانى و فرآيند مربوط به آن يعنى 
كندى جانوران گردهم آمدند تا راهى براى كمك به ســالمت انسان 
در پروازهاى فضايى پيــدا كنند.برخى حيوانات براى زنده ماندن در 
زمان هاى كمبود غذا و پايين بودن دما، به خواب زمستانى فرو مى روند 
و متابوليسم معمول بدن آنها به سطوح پايين ترى كاهش مى يابد. اين 
سطوح پايين موسوم به "كندى" (torpor)، موجب مى شود كه دماى 
بدن حيوان تا حد دماى هواى اطراف كاهش يابد و انرژى ذخيره شود.

وقتى  ربات ها، ربات مى سازند
 شركت سوييسى ربات سازى "ABB" در نظر دارد يك كارخانه 

ربات سازى در چين احداث كند.
 "ABB" ــازى ــى ربات س ــركت سوييس ــت، ش ــزارش انگج ــه گ ب
ــه تازگــى اعــالم كــرده اســت كــه در حــال ســرمايه گذارى 150  ب
ميليــون دالرى بــراى ســاخت يــك كارخانــه پيشــرفته رباتيــك در 

چيــن اســت.
قرار اســت اين كارخانه در "شانگهاى" احداث شود.در اين كارخانه، 

ربات ها به ساخت ربات مشغول خواهند شد.
ــى  ــك بازوي ــاى ت ــتفاده از ربات ه ــا اس ــركت سوييســى ب ــن ش اي
ــد  ــات خواه ــاخت رب ــه س ــى"( YuMi) ب ــام "يوم ــه ن ــود ب خ

ــت. پرداخ

تدوين استاندارد ملى مشخصه يابى 
نانومواد با روش ICP بر اساس روش هاى 

توسعه يافته
 مركز پژوهش هاى كاربردى ســازمان زمين شناســى و اكتشافات 
معدنى استاندارد ملى مشخصه يابى نانومواد با روش ICP بر اساس 

روش هاى توسعه يافته را به ثبت رساند.
به گــزارش مركز پژوهش هاى كاربردى ســازمان زمين شناســى و 
اكتشافات معدنى كشور، اولين استاندارد ملى مشخصه يابى نانومواد با 
اســتفاده از روش پالسماى جفت شده القايى (ICP) به ثبت رسيد. 
اين طرح به شماره استاندارد 15524 بر اساس روش هاى آماده سازى 
و خوانش بومى سازى شده در آزمايشگاه ICP-MS اين مركز و با 

همكارى بخش ICP اين سازمان به چاپ رسيد.

عرضه اولين گوشى دنيا 
با چهار دوربين در پشت

 سامســونگ به تازگى اولين گوشى دنيا را عرضه كرده كه داراى 
چهار دوربين در پشــت خود است. اين گوشى داراى يك نمايشگر 
فوق دقيق 6.3 اينچى نيز هســت.به گزارش انيدين اكســپرس، دقت 
نمايشــگر فوق دقيق Super AMOLED گوشى گالكسى اى 9، 

برابر با 2220 در 1080 پيكسل است. 
ــالدى  ــده مي ــاه آين ــن گوشــى از م ــى اي ــرار اســت عرضــه جهان ق
ــده هشــت  ــك پردازن ــن گوشــى ي ــى اي ــاز شــود.پردازنده اصل آغ
هســته اى اســت. شــش گيگابايــت رم كــه قابــل ارتقــا بــه هشــت 
ــزارى  ــر ســخت اف ــى را از نظ ــن گوش ــز هســت اي ــت ني گيگاباي

ــد كــرده اســت. بســيار قدرتمن

سيستم عامل ويژه گوشى هاى تاشو 
در راه است

 دو شركت گوگل و سامســونگ در حال همكارى با يكديگر به 
منظور توليد نســخه اى ويژه از سيســتم عامل اندرويد هستند كه بر 
روى گوشى هاى تاشو مورد استفاده قرار مى گيرد. به گزارش زد دى 
نت، همزمان با انتشار اخبارى در مورد تالش هاى برخى شركت هاى 
ســازنده تلفن همراه براى عرضه گوشى هاى داراى نمايشگر تاشو، 
منابع مطلع از توليد نســخه اى خاص از اندرويد براى گوشــى هاى 
يادشــده خبر مى دهند. البته هنوز مشخص نيست اين سيستم عامل 
چه ويژگى هاى خاصى خواهد داشت. قرار است رابط كاربرى نهايى 
اين سيستم عامل بر مبناى ويژگى هاى گوشى هاى تاشوى توليد شده 

سامسونگ طراحى شود. 

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- پيشوني سفيد
■ قد  س2................................ ... الزانيا- گرگ بازي
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهوار -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب

■بهمن مالير....... . هشتگ - مغزهاي كوچك 
زنگ زده - پيشوني سفيد

عكس روز

عكس: همدان پيام

نمايش هاى راه يافته 
به بخش كودك و بخش 
نوجوان اعالم شد

 بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان؛ نمايش هــاى راه يافته به بخش كودك و 

بخش نوجوان اعالم شد
 هيأت انتخاب دو بخش تئاتر كودك و تئاتر نوجوان 
متشــكل از مريم ســعادت، كريم اكبــرى مباركه ، 
محمدجــواد كبودرآهنگى، منوچهر اكبرلو و ســيد 
حســين فدايى حســين نمايش هاى برگزيده براى 
حضور در اين دو بخش را معرفى كردند. به گزارش 
روابط عمومى بيست و پنجمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان؛ در بخش كودك هشت نمايش 

براى حضور در جشنواره معرفى شده اند:
نمايــش "اژدهــا اولين حيــوان خانگى" نوشــته و 
كارگردانى امير مشــهدى عباس از تهــران، نمايش 
"پاهــاى خانم هزارپا" نوشــته ندا حاجــى بابايى با 
كارگردانى مهدى خجستگى از قم ، نمايش "پينوكيو" 
نوشــته و كارگردانى رضا جو شــعاراز بندر عباس، 
نمايش "ترنج" نوشته افسانه زمانى - نسرين خنجرى 
با كارگردانى  افسانه زمانى از  تهران، نمايش "تيستو 
سبز انگشتى" نوشــته عماد نصر آبادى با كارگردانى 
محمد جهان پا از مشــهد، نمايش "چارلى و كارخانه 

شكالت سازى" نوشته فريبا دليرى - هادى حسنعلى 
و بــا كارگردانى فريبا دليرى از  تهران، نمايش "غول 
بابا" نوشــته مهدى سيم ريز با كارگردانى مهدى سيم 
ريز - محبوبه پاداش از  مشهد و نمايش "ماهى سياه 
كوچولو" نوشــته مهرنوش عليا با كارگردانى محمد 

عاقبتى از تهران
بــراى بخش نوجوان نيز هشــت نمايش برگزيده به 

شرح زير معرفى شده اند:
نمايش "پدرآن" نوشــته و كارگردانى مهدى فرشــيدى 
سپهراز تهران، نمايش "پرنسس و دزد دريايى" نوشته دى 
-ام " الرسون با كارگردانى ليدا وعيدى از تهران، نمايش 
"جنگ بازى" نوشته حسن حاجت پور با كارگردانى على 

سناميرى- عبدالحســين بنارى از بوشهر، نمايش " راز 
پروانه ها" نوشته منوچهر اكبرلو با كارگردانى حميدرضا 
مالحسينى از تهران ، نمايش "شازده كوچولو" نوشته بهرام 
جاللى پور با كارگردانى آناهيتا غنى زاده از تهران ، نمايش 
"قيزيل باشماق" نوشته ابراهيم عادل نيا با كارگردانى حسن 
شيخ زاده از اردبيل ، نمايش "مخ پريشون هاى شلم" نوشته 
ساندرا فنيچل آشــر با كارگردانى مريم آشورى از تهران 
و نمايش "موش و گربه" نوشته حسين فدايى حسين با 

كارگردانى فرزاد لباسى از همدان
بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان با دبيرى مريم كاظمى از 29 آبان تا 4 آذر ماه 

1397 در شهر تاريخى همدان برگزار مى شود.

دستاورد نشست جهانى  UNWTO در همدان باشد

ايجاد دفتر منطقه اى سازمان 
جهانى گردشگرى در همدان

مريم مقدم  »
 "امروز 25 آبان ماه 1397 اســت ميزبانى 
همدان از اجالس جهانى گردشگرى تمام شده 
اســت . ميهمانان آمدند و با تشريفات تمام و 
كمال پذيرايى شــدند و رفتند . رسانه ها هم 
در انعــكاس خبر برگــزارى اجالس جهانى 
گردشــگرى در همدان به عنوان شهر نماينده 
از ايران ســنگ تمام گذاشــتند  حاال متوليان 
و برنامه ريزان ماندنــد و عواقب و نتايج اين 

ميزبانى ....."
اين روايتى اســت كه براى شنيدن آن تنها 18 
روز ديگر زمان باقى اســت . 18 روز ديگر به 
قولى آردها ريخته و الكها آويخته شــده اند 
يعنى هركه توانســت از اين معركه سهم خود 
را بــرد و هر آنكه بدون برنامه پاى كار آمد از 

غافله جا ماند .
اين نوشــتار را اينگونه آغاز كرديم تا شايد 
از دغدغه هايى  ابتدايــى  جمالت  همان  در 

بگوييــم كه اين روزها در حجم ســنگين و 
پيچيده كار گم شــده اند . امروز 7 آبان ماه 
هنوز مجالى باقى اســت كــه متوليان امور 
و تصميم گيران ارشــدى پاى كار بيايند تا 
برنامه اى مدون را بريزنــد براى آنكه نكند 
خداى ناكــرده پس از پايــان ميزبانى فقط 
خســتگى بر تن همدان بماند و سود حضور 
ميهمانــان را ديگران ببرنــد . مجموعه هاى 
جهانى  سازمان  تالش هاى  از  كه  مســتقيمى 
دفاترى  توسط  مى كند  حمايت  گردشــگرى 
در آفريقا، آمريكا، شــرق آسيا و اقيانوسيه، 
اروپا، خاورميانه و جنوب آسيا اداره مى شود 
ودفتر مركزى اين ســازمان در مادريد است 
اما هنوز اين ســازمان در غرب آســيا هيچ 
دفتر نمايندگى ندارد و حال با شــرايطى كه 
ميزبانى از اجالس جهانى گردشــگرى براى 
ايران فراهم كرده اســت وقت آن است كه 
با توجه به حضور زوراب پولوليكاشــويلى 

دبير سازمان جهانى گردشگرى در ايران قطع 
يقين نبايد اين فرصت از دست برود. 

سازمان جهانى گردشــگرى بهترين سازمان 
بين المللى مرتبط با سفر و گردشگرى است. 
اين سازمان در جهت توسعه گردشگرى در 
سراســر جهان فعاليت مى كند و هر ســاله 
گزارشى از تحقيقات و آمارهاى خود منتشر 
مى كند كه  در تصميم ســازى برنامه ريزان 
سفر به شدت تاثيرگذار است . اين سازمان 
يكى از آژانس هاى رســمى ســازمان ملل 
متحد است. مقر اين سازمان در شهر مادريد 

در اسپانيا قرار دارد.
درباره  كشورها  گفتگوى  محل  سازمان  اين   
سياست ها و تجارب عملى آنها درباره دانش 
گردشگرى است. سازمان جهانى گردشگرى 
نقــش مركزى و مهمــى در بهبود وضعيت 
تعهد و امكانات كشــورهاى در حال توسعه 

در زمينه گردشگرى دارد.

 تحقق منافع بلند مدت
على مالميرمديركل ميراث فرهنگى صنايع دستى 
و گردشگرى استان همدان  پيش از اين در گفتگو 
با رســانه ها  بابيان اينكه پيشنهادى مبنى بر اينكه 
دفتر منطقه اى سازمان جهانى را در همدان داشته 
باشــيم تا بتوانيم بعد از اجالس نيز با ســازمان 
ارتبــاط برقرار كنيم مدنظر اســت، گفت: پس از 
كسب امتياز براى برگزارى اين اجالس در همدان 
به عنــوان نماينده اى از ايران حــال بايد به دنبال 

تحقق منافع بلند مدت از اين ميزبانى باشيم  
وى با تأكيد بر اينكه اين نخســتين بار اســت كه 
اجــالس جهانى گردشــگرى در ايــران برگزار 
مى شود و ميزبانى آن به همدان سپرده شده است، 
گفت: ايــن روزها همدان به دنبال آن اســت در 
ميزبانــى از اجالس جهانــى افتخاراتى را نصيب 
استان كند كه به واسطه آن  ميزبانى همدان به عنوان 
يك نماينده شايسته تا هميشه در اذهان ميهمانان 

ثبت شود 
مالمير با تأكيد بر اينكه رويدادهاى آسيا و جهانى 
در حوزه گردشگرى در اين اجالس زمينه آشنايى 
ميهمانان را با توســعه يافتگى هاى ايران و فرهنگ 
غنى مردم كشــورمان فراهم مى كند، عنوان كرد: 
برگــزارى اين اجالس در ايران عــالوه بر تبيين 
جايگاه كشــورمان، افزايش ارتباط ايران با حوزه 

گردشگرى در ساير كشــورها را به دنبال خواهد 
داشت.

علــى مالمير همچنين بابيان اينكه ميزبانى ايران از 
اين اجالس در شــرايطى كه تبليغات منفى عليه 
كشورمان وجود دارد فرصت مغتنمى براى معرفى 
ايــران به نمايندگان كشــورهاى عضو ســازمان 
جهانى گردشگرى است و زمينه آشنايى اين افراد 
را با توسعه يافتگى هاى ايران و فرهنگ غنى مردم 
كشورمان فراهم مى كند، گفت: ازآنجاكه بسيارى 
از مقامات و نماينــدگان UNWTO تاكنون به 
ايران سفر نكرده اند برگزارى اين اجالس همانند 
تور آشناســازى براى آنان است كه زمينه آشنايى 
هرچه بيشــتر اين افــراد را با كشــورمان فراهم 

خواهد آورد.
مالمير اضافه كرد: از ســوى ديگر برگزارى چنين 
اجالســى در ايران بيانگر ارتبــاط قوى مقامات 
سازمان ميراث با مقامات عالى رتبه سازمان جهانى 
گردشگرى است، چراكه پيشــنهاد برگزارى اين 
اجالس به رغم تقاضادهندگان در كشورهاى ديگر 
با تالش متوليان امور در گردشگرى همدان مورد 

تائيد قرار گرفت.
 تبييــن جايگاه گردشــگرى ايران با 

ميزبانى از اجالس
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 

گردشــگرى اســتان همدان گفت: ميزبانى ايران 
از چهلمين اجالس ســازمان جهانى گردشگرى 
مى تواند زمينه گسترده شدن ارتباطات گردشگرى   
بين اعضاى اين ســازمان و ايران در آينده فراهم 

كند. 
على مالمير اظهار كرد: كسب امتياز براى برگزارى 
اين اجــالس در همدان به عنــوان نماينده اى از 
ايران مى تواند در معرفى ظرفيت هاى گردشگرى 
و اهميت جايگاه اين كشــور در سازمان جهانى 

بسيار تاثيرگذار باشد.
وى تصريــح كرد: ميزبانى ايــران از اين اجالس 
در شــرايطى كه تبليغات منفى عليه كشــورمان 
وجــود دارد فرصت مغتنمى بــراى معرفى ايران 
به نمايندگان كشورهاى عضو UNWTO است 
و زمينه آشــنايى اين افراد را با توسعه يافتگى هاى 
ايران و فرهنگ غنى مردم كشورمان فراهم مى كند.  
مالمير خاطرنشــان كرد: برگــزارى اين اجالس 
در ايران عــالوه بر تبييــن جايگاه كشــورمان، 
دريافت تسهيالت را در نشست هاى آينده كه در 
كشورهاى ديگر برگزار مى شــود، رقم مى زند و 
افزايش ارتباط ايران با حوزه گردشگرى در ساير 

كشورها را به دنبال خواهد داشت.
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان همدان گفت: از آنجا كه بسيارى 

از مقامــات و نمايندگان UNWTO تا كنون به 
ايران سفر نكرده اند برگزارى اين اجالس همانند 
تورآشناسازى براى آنان است كه زمينه آشنايى هر 
چه بيشــتر اين افراد را با كشورمان فراهم خواهد 
آورد پس براى اجراى تورهاى گردشگرى در اين 
راســتا بايد برنامه ريزى هاى در حال انجام به نحو 

احسن به اجرا درآيد.
وى خاطرنشــان كرد: از ســوى ديگر برگزارى 
چنين اجالســى در ايــران بيانگــر ارتباط قوى 
مقامات ســازمان ميراث فرهنگى با مقامات عالى 
رتبه UNWTO است چرا كه پيشنهاد برگزارى 
ايــن اجالس بــا وجــود تقاضادهنــدگان ديگر 
در كشــورهاى ديگر با تالش متوليــان امور در 

گردشگرى همدان مورد تأييد قرار گرفت.
گفتنى اســت؛ 21 تا 24 آبان ماه ســالجارى قرار 
اســت همدان به عنــوان نماينده ايــران، ميزبان 
ميهمانان خارجى كه از كشورهاى مختلف عضو 
UNWTO » وابسته سازمان جهانى گردشگرى

«  هستند، باشد.
رويدادهمدان 2018 پس از اتمام ميزبانى همدان 
از كنفرانــس بين المللــى «همــدان 2018» كه با 
محوريت پايتختى گردشــگرى آســيا در همدان 
رقم خورد با ميزبانى همــدان از اجالس جهانى 

گردشگرى تكامل خواهد يافت
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