
 2019 اكتبـــر    15   1441 صفـــر   16   1398 مهرمـــاه   23 شـــنبه   ســـه 
ســـال شـــانزدهم  شـــماره 3595  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـــا  2000 تومـــان 

|ISNN: 2322-4665|

C M

رف
راش

اپو
رض

س: 
عك

ن/
مدا

ز ه
سب
سر

هر 
ز ش

ى ا
ماي

ن

خبر

2

خبر

رى
شگ

گرد

8

 تخفيف 
ويژه هتل هاى 
همدان براى 
زائران اربعين

هشدار 
دادگسترى 
به نامزدهاى 
انتخابات

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت مهندسى پارس توان آزما 
 فرجى

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

صنايع غذايى خيرالهى
 قند دوايس

فرارســيدن هفتــه اســتاندارد را خدمــت 
ــوز  ــان دلس ــى كاركن ــى و تمام حضرتعال
ــك  ــتاندارد تبري ــه اس ــگر عرص و تالش
ــت  ــد اس ــوده، امي ــرض نم ــت ع و تهني
ــت  ــى در راه خدم ــاف اله ــاه الط در پن

ــيد. ــربلند باش ــالمت و س ــواره س هم

را  اســتاندارد  هفتــه  رســيدن  فــرا 
ــى و تمامــى همــكاران  خدمــت حضرتعال
ــرض  ــت ع ــك و تهني ــان تبري محترمت
ــايه  ــت در س ــد اس ــم، امي ــى نمايي م
الطــاف ايــزد منــان موفــق و مويــد 

ــيد. باش

تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

مهندس 
محمد مددى
مدير كل محترم اداره 
استاندارد استان همدان

روابط عمومى شركت سيمان هگمتان

هفتــه اســتاندارد را خدمــت حضرتعالــى 
و  دلســوز  همــكاران  تمامــى  و 
و  تبريــك  صميمانــه  زحمتكشــتان  

تهنيــت عــرض مــى نماييــم. 
ــان  ــزد رحم ــايه اي ــت در س ــد اس امي

ــيد . ــروز باش ــق و پي ــواره موف هم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت توليدى آرد مريانج كار

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

مديريت كارخانه آب معدنى آكسايا
محمد هاديان

خدمت  را  استاندارد  هفته  فرارسيدن 
حضرتعالى و تمامى كاركنان و همكاران 
گراميتان تبريك و تهنيت عرض نموده، 
راه  در  الهى  الطاف  سايه  در  است  اميد 

خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

خدمت  را  استاندارد  هفته  فرارسيدن 
دلسوز  كاركنان  تمامى  و  حضرتعالى 
آن اداره تبريك و تهنيت عرض نموده، 
راه  در  الهى  الطاف  پناه  در  است  اميد 

خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت توليدى و صنعتى فيلتر سركان

هفته استاندارد را خدمت حضرتعالى و تمامى همكاران گراميتان 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم .

اميد است در سايه الطاف الهى همواره پيروز و سربلند باشيد .

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

عليرضا صفدرى آرنا 
مديرعامل خرم گاز تويسركان

بــه  را  اســتاندارد  هفتــه  فرارســيدن 
و  زحمتكشــان  تمامــى  و  حضرتعالــى 
دلســوزان ايــن عرصــه تبريــك و تهنيــت 
عــرض نمــوده، اميــد اســت در پنــاه ايــزد 
ــاهد  ــما ش ــه ش ــت مدبران ــان و مديري من
رشــد و شــكوفايى عرصــه توليــد در 

ــيم. ــدان باش ــتان هم اس

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

غالمرضا حيدرى
مديرعامل شركت تعاونى صفاگاز

را  اســتاندارد  هفتــه  وســيله  بديــن 
ــكاران  ــى هم ــى و تمام ــت جنابعال خدم
گراميتــان تبريــك و تهنيــت عــرض 
ــايه  ــت در س ــد اس ــم، امي ــى نمايي م
الطــاف خداونــد متعال پيــروز و ســربلند 

باشــيد.

تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت صنايع غذايى شكوفه سحر (سبدچين)

هفته  گراميداشت  و  تبريك  عرض  ضمن 
تمامى  و  حضرتعالى  خدمت  استاندارد 
همكاران محترم از زحمات و خدمات ارزنده 
تمامى تالشگران عرصه كيفيت و استاندارد 
صميمانه تقدير و تشكر نموده، اميد است در 

سايه الطاف الهى پيروز و سربلند باشيد.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد

ً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  
لطفًا لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان
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با مصوبه وزارتى مجموعه شهرى همدان و حومه به سرانجام رسيد

تصويب كالنشهرى همدان
براى ايام اربعين تخصيص يافت

قطارهاى فوق العاده در مسير همدان- تهران

روز
ت 

داش
بيراهه حذف ياد

آموزش انگليسى درمدارس 
حكايت مخالفت برخى نمايندگان با آموزش 
زبان جهانى انگليسى را آدمى چون من درك 

نمى كند...

2

شت
ددا

مماشات نكنيد!يا
 1- انتخابات در جمهورى اســالمى ايران 
يكى از دستاوردهاى مهم و ارزشمندى است 
كه حاكميت مردم بر سرنوشت خود در نظام 

مردم ساالرى دينى را متجلى مى كند...

2

شهر همدان باالترين آمار نابينايان را در استان دارد

 مديركل راه آهن اســتان همدان گفت: در ايام اربعين قطارهاى 
فوقالعاده براى همدان- تهران درنظر گرفته شده است. سيدسعيد 
ابراهيم نژاد  با اشاره به اينكه قطار فوق العاده تهران از 25 مهر وارد 

همدان خواهد شــد، تصريح كرد: دو قطار ريل باس و ترنست به 
ظرفيت 600 و 700 نفر براى جابجايى زائران اربعين در نظر گرفته 
شده اســت به طوريكه در مجموع 2600 مسافر در مسير همدان- 

تهران با قطار فوق العاده جابجا خواهند شد.وى با بيان اينكه مكانى 
به منظور استراحت زائران به ظرفيت 600 نفر در ايستگاه راه آهن 

درنظر گرفته شده است...
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مماشات نكنيد!
 1- انتخابات در جمهورى اسالمى ايران يكى از دستاوردهاى مهم 
و ارزشمندى است كه حاكميت مردم بر سرنوشت خود در نظام مردم 

ساالرى دينى را متجلى مى كند.
به همين دليل اســت كــه نگاه به انتخابات چــه از درون و چه نگاه 
خارجى همواره اهميت داشــته و حضور و مشــاركت مردم و رايى 
كه داشــته اند، مورد توجه در تحليلها ، بررسى ها و برنامه ريزى ها 

بوده است.
2- مجلس شــوراى اسالمى با تعاريف مهمى كه  جايگاه اين مجلس 
را ياداورى مى كند، از ســوى بنيانگذار  و رهبر معظم انقالب همراه 

بوده است.
امام (ره) مجلس را در رأس امور و عصاره فضائل ملت مى دانست و 
رهبر معظم انقالب نيز مجلس را يك مركز اساسى و تعيين كننده براى 
انقالب كه همه سر رشته  هاى امور، به مجلس شوراى اسالمى بر مى  
گردد، تعريف كرده و در راستاى صيانت از اين جايگاه اقدام كرده اند.

3- مجلس شوراى اســالمى فراز و فرود بسيارى به لحاظ كارآمدى 
داشــته اســت و معموال در تحليل ها مجالس دوره هايى  را قوى و 

مجالس دوره هايى را ضعيف ارزيابى مى كنند.
از جمله مجلس دوره اخير را مجلســى ضعيف كه كارآمدى الزم را 
ندارد و از شــفافيت برخوردار نيست و مردم در تصميمات آن كمتر 

ديده مى شوند ، ارزيابى مى كنند.
مجلسى كه به دليل اين عملكرد احتمال تغيير 90 درصدى اعضاى آن 

داده شده و همگان منتظر مجلس متحول شده آينده هستند.
4- يكى از راهكارهاى مهم صيانت از جايگاه مردم نظارت بر عملكرد 
نمايندگان است كه بارها مورد تاييد بزرگان نظام قرار گرفته و آنها بر 

اين نظارت تاكيد موكد داشته اند.
اما به رغم تمام تاكيدات، نظارت بيشــتر در حد حرف بوده و هيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان كارآمدى و كارايى الزم را نداشته و نتوانسته 
از آســيب هاى رفتارهاى خارج از قاعــده و قانون برخ نمايندگان به 

كليت و جايگاه مجلس دفاع كند.
به همين دليل اكنون نگاه ها به مجموعه نظارتى فرادستى است كه قبل 

از انتخابات تكليف اين نوع نمايندگان را مشخص كند.
5- فضاى شــفافيت هر چند با موافقت ظاهــرى و مخالفت باطنى 
نمايندگان همراه است اما توانسته بسيارى از ويژه خوارى ها و رانت 
خوارى هاى نمايندگان ، از جمله برخى نمايندگان استان را افشا كرده 

و آنها را با چالش پاسخ به افكار عمومى مواجه كند.
در اين روند از سفارش نامه ها تا توصيه ها و عضويت هاى رانتى در 
هيأت مديره شــركتها، دريافت هدايا از كارخانه ها و... همه در حال 
افشا شدن است و حتى احتمال رد صالحيت اين نمايندگان قوت نيز 

گرفته است.
در كنــار نمايندگان، رانت خوارى و فســاد برخى افرادى كه احتمال 
داوطلبى آنها در انتخابات هست نيز منتشر شده تا افكار عمومى بيشتر 

با مدعيان غير واقعى خدمت به مردم آشنا شوند.
6-موج شــفافيت در حقيقت اطالع افكار عمومى از اطالعاتى است 
كه قطعا نهادهاى نظارتى در اختيار داشــته اند و بايد بر اســاس اين 
اطالعــات درباره صالحيت يا عدم صالحيــت افراد براى نمايندگى 

مجلس تصميم اتخاذ مى كردند.
اكنون اين اطالعات را مردم نيز در اختيار دارند و البته بررسى صحت 
و ســقم آنها وظيفه مردم نيســت و مردم بر اساس اطالعات دريافتى 
ارزيابى  خود را از مســائل ارائه مى دهند و در اين روند قطعا پاسخ 

هاى افراد نيز موثر خواهد بود.
7- انتظار براى اينكه بر اساس قانون با افرادى كه در مجلس يا خارج 
از آن اقدامات فســاد زا يا بهره مندى رانتى از امكانات داشــته اند ، 
برخورد شــود و بدون مماشــات با آنها ، امكان نمايندگى و  انتخاب 
شــدن از آنها سلب شــده و رد صالحيت آنها ابالغ شود، در شرايط 

حساس افكار عمومى به اين نوع مسائل ، انتظار به حقى است.
قانون و ناظرين نبايد با كسانى كه مفسده دارند ، مماشات كرده و راه 

تداوم فساد را براى آنها باز كنند.
امروز شرايط خوبى براى پياده كردن افرادى كه با دورويى سوار قطار 
انقالب شده و با فساد ، رانت و خود برتر بينى زمينه بدبينى به مجلس 
و نمايش ناكارآمدى آن را فراهم كرده اند، فراهم اســت و در اين راه 
اقدام به حذف آنها، براى مردم اميد بخش  و نويد بخش مجلسى سالم 

با نمايندگانى دور از فساد خواهد بود

اجتماع بزرگ «جاماندگان اربعين حسينى» 
در همدان برگزار مى شود

  مديركل تبليغات اسالمى استان همدان از برگزارى اجتماع بزرگ «جاماندگان اربعين 
حسينى» در همدان خبر داد و گفت: اين برنامه با همكارى هيأت هاى حسينى و مشاركت 

مردم انجام خواهد شد
حجت االسالم محمد هادى نظيرى پيرامون برنامه هاى انجام شده تبليغات اسالمى همدان 
در راســتاى بدرقه و اســتقبال از زائران اربعين حسينى اظهار داشــت: در زمينه بدرقه و 
اســتقبال زائران اربعين خيمه اى در همدان و در امامزاده فرزند على(ع) واقع در آرامگاه 
باباطاهر برپا شــده كه زائران براى حركت از همدان به كربال در اين مكان حاضر شده و 

پس از برگزارى يك برنامه مذهبى و روضه خوانى توسط برخى مسئوالن بدرقه مى شوند
به گزارش مهر ، وى با بيان اينكه سيستمى توسط جبهه فرهنگى در اين مكان مستقر شده 
كه نيابت از شهيد مى گيرند، اظهار داشت: در اين برنامه هر زائر به نيابت از شهيد زيارت 

كربال خواهد داشت
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان گفت: از آنجايى كه همدان به عنوان يكى از 3
اســتان پس كرانه در جابجايى زائران اربعين در مســير بازگشت انتخاب شده و زائران 7

اســتان كشور پس از زيارت كربال به همدان مى آيند و از همدان به استان هايشان منتقل 
خواهند شد برنامه هنوز نهايى نشده است. حجت االسالم نظيرى گفت: ستاد اربعين استان 
همدان در شهر مريانج فضايى را آماده كرده كه زائران كربالى معالى 7 استان كشور پس 

از بازگشت در اين مكان حاضر مى شوند.

وى با بيان اينكه البته اين هفته و تا پايان دهه دوم صفر و ايام منتهى به اربعين حسينى اين 
برنامه را اجرا خواهيم كرد، اظهار داشــت: در برنامه ديگرى با عنوان «جاماندگان اربعين» 
از ســاعت 9 و نيم صبح روز اربعين تا نماز ظهر  اجتماع عزاداران و هيأت هاى حسينى 
را در ميــدان امام(ره) همدان برگزار خواهيم كرد.وى با بيان اينكه متولى اصلى برگزارى 
اين برنامه شــوراى هيأت حسينى است، اظهار داشت: در اين برنامه هيأت ها و مردم در 
اجتماع عظيمى در ميدان امام خمينى (ره) همدان حاضر مى شوند و پس از قرائت زيارت 
اربعين عزادارى و سينه زنى خواهند داشت. مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با بيان 
اينكه برنامه پياده روى جاماندگان اربعين نيز از حرم شاهزاده حسين(ع) تا امامزاده عبدا...
(ع) برگزار خواهد شد، گفت: اين برنامه با اقامه نماز ظهر در آستان مقدس امامزاده عبدا...

(ع) به پايان مى رسد.

بايدها و نبايدهاى قانون انتخاب بايد رعايت شود

هشدار دادگسترى 
به نامزدهاى انتخابات

استاندارد در حلقه دوستى كودكان همدان

 در روز جهانى اســتاندارد، كودكان همدانى با شــركت در آيينى 
دوســتانه، با مفهوم عالمت استاندارد آشنا شده، شعر و قصه هاى زيبا 
خواندند و قول دادند دوستان خوب و وفادارى براى استاندارد باشند.
22 مهرماه روز جهانى اســتاندارد اســت و روز گذشــته  جمعى از 
كودكان مهدهاى "روشنا" و "كاوه" همدان به همراه مربى هاى خود به 

اداره كل استاندارد همدان آمده و اين روز را تبريك گفتند.
معاون استانداردسازى و آموزش اداره كل استاندارد همدان، قصه "سينا 
و ســحر، دوستان اســتاندارد" را براى كودكان خواند و آنها هم لذت 
بردند و قول دادند مانند ســينا و سحر دوستان خوب و وفادارى براى 

استاندارد باشند.
كرامت قادريــان معنى عالمت اســتاندارد را توضيــح داد و گفت: 
اســتاندارد يعنى نظم و قانون؛ هر كارى كه طبق اصول منظم و مرتب 

انجام شده باشد، مهر استاندارد دريافت مى كند.
وى ادامــه داد: براى مثال زمانى كه يك خوراكى مى خريد و عالمت 
اســتاندارد دارد يعنى اينكه آزمايش شده و چيز خطرناك يا آلوده اى 

درونش وجود ندارد و شما مى توانيد با خيال راحت آن را بخوريد.
قادريان به كودكان هشــدار داد هر كااليى استانداردش خوب است و 

خريد از دستفروش ها كار بهداشتى نيست.
او به كودكان گفت: اســتاندارد فقط مربوط به مواد غذايى نيســت و 
همه وسايل برقى و گازى خانه مانند يخچال، اجاق گاز و بخارى بايد 

استاندارد باشند وگرنه دچار حادثه مى شوند.
مديركل استاندارد همدان هم به كودكان گفت: شما گل هاى خوشبوى 
پدر و مادرها و آينده سازان كشو هستيد و بايد بهترين تغذيه و پوشاك 

را داشته باشيد و در محيط امن و استاندارد رشد كنيد.
محمد مددى كودكان را هميار اســتاندارد دانســت و افزود: آموزش 
كودكان مهمترين راهكار فرهنگ سازى و نهادينه كردن مصرف كاالى 

با كيفيت استاندارد در بين خانواده ها است.
وى كودكان را تاثير پذيرترين قشر جامعه دانست و تاكيد كرد: هرگونه 
آموزش و ترويج استاندارد در مورد آنها موثر واقع شده و در ذهنشان 
ماندگار مى شود.در پايان اين آيين، كاركنان اداره كل استاندارد همدان 
به همه كودكان كتاب داستان و يك جورچين استاندارد هديه داده و با 

كودكان عكس هاى يادگارى گرفتند.

اجازه ورود جشنواره تئاتر كودك 
به 3 نمايش دانش آموزى

 گروه هــاى نمايش"خندنده"، "دروغ بــزرگ" و"پرانتز باز" براى 
بخش دانش آموزى بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 

و نوجوان همدان برگزيده شد.
هيأت داوران بيست و ششمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان، گروه هاى نمايش "خندنده" از استان يزد با 14 عضو، "دروغ 
بزرگ" از قم با هشت هنرپيشه و گروه نمايش"پرانتز باز" از هرمزگان 

با 10 بازيگر را براى بخش دانش آموزى جشنواره برگزيد.
افزون بر سه گروه نمايشى ياد شده سه نفر از نقاالن برگزيده كشورى 
از استان هاى لرستان، مازندران و همدان در بخش دانش آموزى بيست 
و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان حضور 

دارند. 
بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان به دبيرى 
مجيد قناد با شعار "كودك، طبيعت، تئاتر" از 16 تا 21 آبان سال جارى 

به ميزبانى همدان برگزار مى شود.

توكل دارائى »
 حكايت مخالفــت برخى نماينــدگان با 
آموزش زبان جهانى انگليسى را آدمى چون من 
درك نمى كنــد و به ويژه از رفتار چند نماينده 
اســتان همدان كه پروپا قرص پاى اين طرح 

ايستاده اند، تعجب مى كند. 
اين انقالبى هاى دو آتشــه، اما حزبى، كه انگار 
وظيفه دارند جامعه را با حرف و ســخن هاى 
تعجب آور ســورپرايز كننــد؛ از كجا و كى به 
اين نتيجه رسيده اند كه آموزش زبان بيگانه، به 

معناى وابستگى دينى يا فرهنگى است؟ 
اگر قرار باشــد اين نماينــدگان محترم براى 
موكالن خود توضيح دهند، به نظر مى رســد 
پاســخ آنها "خدمت به اسالم و نظام" خواهد 
بود. اما آيا اين پاســخ كه بــا هر لفظ ديگرى 
ادا شود، براى چون منى و بسيارى ديگر قابل 

پذيرش خواهد بود؟ 
به نظر مى رســد در ســال انتخابــات، برخى 
نمايندگان فعلــى مى خواهند روى آنتن توجه 
عمومى باشــند وگرنه چه دليلــى دارد كه با 
چنين طرح هايى شائبه دار وقت دولت و ملت 
و مجلس را فداى كم توجهى و جوگيرى خود 

بسازند. 
اين قلم مدافع سرســخت آزادى خواهى همه 
وكالى ملت از هر جناح و دســته در مجلس 
اســت. و بر اين باور است كه استقالل بيان و 
پس از بيان هر نماينــده در مجلس به معناى 
اســتقالل و حريت ملى و دينى خواهد بود و 
در بزنگاه هاى سياســى و اقتصادى و... همين 

نمايندگان ناجى ملت خواهد بود. 
امــا از نماينــدگان محترمى كه بــدون نظر 
كارشناسى به دنبال طرح هايى ناپخته و بى ثمر 
مى رونــد، انتظار مى رود كــه حرمت ملتى كه 

بــه آنها رأى داده اســت را فداى تصميم هاى 
ناگهانى و غير علمى نكنند. 

حتى اگر نمايندگان، خود را مدافع سرسخت 
رهبــرى مى دانند، از فحوا، محتوا و بررســى 
صحبت هاى ايشــان، مخالفت با آموزش زبان 
انگليسى ديده نمى شــود؛ بلكه ايشان در مقام 
داور و رهبر، به دنبال انحصارشــكنى از يك 
زبان خاص بود؛ آن هم با برنامه ريزى اصولى 

و كارشناسى. 
تــازه بعد از اين جملــه اى مى گويند كه قابل 
تأمل اســت: "نمى گوييم از فردا آموزش زبان 
انگليسى را تعطيل كنيم، اما بدانيم چه مى كنيم". 
بنابرايــن چند نكتــه كه در اين بــاره به ذهن 
مى رسد، در زير مى آورم تا نمايندگان محترمى 
كه به دنبال تصويب طــرح جنجالى خويش 
هستند؛ نسبت به اين ابهامات پاسخگو باشند و 

در طرح خويش تجديد نظر كنند. 
1- رهبرى انقالب، در اين گونه موارد دستور 
تصريحى ندارند و از ســويى در ســخنرانى 
خويش، نظر اصالحى و ارشــادى داشــته اند 
و نماينــدگان ملت آن  هم در كميســيون هاى 
تخصصى و با كمك كارشناســان اهل فن در 
وزارت آمــوزش و پرورش عالى و اســاتيد 
دانشــگاه، بــا رعايت صرفه و صــالح ملى؛ 
بايستى نســبت به رفع دغدغه هاى اين چنينى 

اقدام كنند. 
2- گفتگوى معاون پيشــين وزارت آموزش و 
پرورش "آقاى سحرخيز" در مخالفت با چنين 
طرحى بازتاب فراوانى در رسانه ها داشته است. 
در اين گفتگو وى تصريح كرده كه اين مسئله 
به عدالت آموزشــى لطمه مى زنــد و احتماالً 
پشت صحنه اى به نام صاحبان آموزشگاه هاى 

آزاد آموزش زبان هاى خارجى دارد. 

3- به نظر مى رســد نمايندگان محترم مجلس 
در چنين مواردى قبــل از هر گونه اظهار نظر 
و امضــاى فورى؛ ضرورت دارد با مشــاوران 
و كارشناســان مربوطــه و يا حتــى با بازوى 
پژوهشى مجلس صحبت كنند و قبل از ايجاد 
جــوى مه آلود و غير تخصصى؛ جوانب امر را 
به خوبى بســنجند و از حاشيه سازى بى مورد 

جلوگيرى كنند. 
4- همان گونه كه مقامات بلند پايه بر انحصار 
نيافتــن زبان انگليســى تأكيد دارنــد؛ به نظر 
مى رسد بايستى آموزش زبان هاى ديگر چون 
روســى، فرانسه، اســپانيولى، عربى، چينى و 
هنــدى مدنظر قرار گيرد و بــراى جلوگيرى 
از تبعيض بين دانش آموزان نادار سيســتان و 
بلوچســتان با از ونك به باالنشــينان تهرانى، 
شرايط آموزش هر زبانى در آموزش و پرورش 
رســمى فراهم شــود؛ نه اينكه هزينه اى ديگر 
فراتر از توان قشر پايين جامعه كه در خرج و 
مخارج يوميه اش مانده است؛ از جانب وكالى 

ملت به آنها تحميل شود. 
5- شائبه نفوذ مؤسسات آموزش زبان انگليسى 
و سود ميلياردى آنها از خروج آموزش زبان هاى 
خارجى از تدريس آموزش و پرورش رسمى 
ايجــاب مى كند، نمايندگان محترم اين فقره را 
نه به عنوان اتهام، بلكه به عنوان مســئله اى قابل 
تأمل مدنظر قرار دهند و جا دارد از نويسندگان 
و منتقدانشان در اين زمينه به جاى پرخاش و 

اتهام؛ تقدير كنند. 
6- بــا وجود اين كه زبان برتــر بين المللى در 
جهان امروز انگليسى است؛ اما آينده تحوالت 
اقتصــادى جهان نشــان از نفــوذ باالى چين 
به عنوان ابر قدرت اقتصادى در قرن بيســت و 

يكم است. 

بنابراين در كشــورهاى اروپايى آموزش زبان 
معيار ماندارين چينى با اســتقبال مواجه شده 
و براى ارتباط بيشتر با جمعيت ميلياردى اين 
سرزمين و نفوذى كه در آينده خواهد داشت؛ 
آمــوزش اين زبــان در اولويت قــرار گرفته 
اســت. انتظار مى رفت نماينــدگان طراح، به 
جاى مخالفت با آموزش زبان انگليسى چنين 
بررسى هاى تخصصى را مدنظر قرار مى دادند 
و به عنوان چشــم بيناى ملت، آينده نگرى هاى 
خويــش را در جهت اضافه كــردن آموزش 
زبان هاى ديگر مصروف مى كردند نه نفى يك 

زبان. 
7- نمايندگان طراح بر اين باورند كه آموزش 
و پــرورش در آموزش زبان انگليســى ناتوان 
بوده است، بنابراين بايستى اين وظيفه را از او 
گرفت و معلم آموزش انگليسى استخدام نكرد. 
با اين دليل خــام و ضعيف پس بايد به جاى 
رفع مشــكل، صورت مسئله ها را حذف كرد. 
بجاى اين دليل غير قابل دفاع، اگر مى خواهيد 
به ارتقاى دانش و فرهنگ كمك كنيد؛ شرايط 
را براى آموزش قوى تر زبان در مقاطع مختلف 
آموزش و پرورش فراهم نماييد نه اينكه اصل 

مسئله را انكار و طرح كنيد. 
8- همان گونــه كه شــجاعت نمايندگان در 
پيگيــرى مطالبات مردم از تريبون آزاد مجلس 
مورد تأييد و دفاع همگانى است؛ انتظار مى رود 
در اين گونه موارد، نمايندگان محترم، مردم را 
محرم و خودى بدانند و هم پاسخگوى رسانه ها 
و مردم باشند و هم اگر اشتباهى رخ داده است؛ 
با زبان و بيان شفاف از اشتباه خود برگردند و 
هر چند سخت مى نمايد، از مردم عذرخواهى 
كنند. از ما گفتن بود؛ پس فرداروزى انتخابات 

نزديك است. همين

1-  گردشگران تاجيكســتان به  خراسان و گلستان هدايت شده اند 
و باز هم ســر همدان در برنامه ريزى هاى كالن گردشگرى بى كاله 
مانده اســت. گويا  صدور مجوز چهار پرواز در هفته براى هواپيمايى 
تاجيك اير به مشهد براى هدايت گردشگران تاجيك به اين دو استان 
بوده است. گفتنى اســت تاجيكى ها به دليل ارادت به مير سيد على 
همدانى  وخواهر خواندگى كوالب با همدان عالقه خاصى به حضور 
در زادگاه وى دارند اما برنامه ريزى هاى كالن حوزه گردشگرى و بى 

توجهى در استان بر خالف منافع استان و عالئق تاجيكها است .
2-  گفتگوى على يونسى با ايران ماه دربردارنده بسيارى از اختالف 
ديدگاه ها در حوزه حقوق شهروندى در مسئوالن از قبل از انقالب 
اســت. گويا وى در اين گفت و گــو روند زندگى خود از نهاوند تا 
مدرســه حقانى و وزارت اطالعات را بيان كرده است. گفتنى است 
يونســى كه پس از افشــاى قتلهاى زنجيره اى وزير اطالعات شد، 
اصالتا نهاوندى است و  به نظر مى رسد   در انتخابات باز هم نقش 

آفرينى كند.
3- مســافران اتوبوس ها باز هم با مشكل كمبود اتوبوس مواجه شده 
اند. گويا اكثر اتوبوس ها به مرز براى استفاده زائرين اربعين اعزام شده 
اند. گفتنى است حمل و نقل مسافران به خصوص به صورت هوايى 

در اين ايام چندان ضابطه مند نيست .

 در صــورت بــى توجهــى نامزدهــا و 
جريان هــاى حامى آنها بــه بايد و نبايدهاى 
انتخابــات، به طور حتم مطابــق مقررات و 

بدون اغماض با آنها برخورد مى شود.
نخستين  در  همدان  دادگســترى  رئيس كل 
نشست اعضاى ستاد پيشگيرى از تخلفات 
و جرائــم انتخاباتى همدان بــا عنوان اين 
مطلب گفت : نقش انتخابات در مشاركت 
دادن افراد جامعه در تعيين سرنوشت خود 
و اعالم پشتيبانى از كليت نظام، با آمدن به 
پاى صندوق هاى رأى بسيار حائز اهميت 

است.
قوه  داشــت:  اظهار  عدالتخواه  محمدرضــا 
قضائيــه به عنــوان امانت دار مــردم بدون 
كوچك تريــن گرايش و جانــب دارى از 
جناح هــا، افراد و گروه هاى فعال اجتماعى 
و سياســى، فقط بر اساس قانون و با استفاده 
از تمــام ظرفيــت خود، در تعامل با ســاير 
مجموعــه هاى نظارتــى و اجرايى، فعاليت 
هاى نامــزد هاى احتمالــى را در انتخابات 

پيش رو رصد مى كند.
رئيــس كل دادگســترى همــدان ادامه داد: 
مجموعه قضايى همدان با اولويت قرار دادن 
اصل پيشــگيرى از بروز تخلــف و جرائم، 
تالش مى كند فضايى ســالم، پُر نشاط و به 

دور از هرگونــه التهاب و قانون شــكنى را 
حاكم سازد و در صورت بى توجهى نامزدها 
و جريــان هاى حامى آنها، مطابق مقررات با 

متخلفان برخورد مى كند.
عدالتخواه بيان كرد: بر اســاس برنامه ريزى 
هاى صورت گرفته تمامى بايدها و نبايدهاى 

قانــون برگزارى انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى در يك مجموعه تدوين شــد و با 
برگزارى نشست هاى توجيهى براى نامزدها 
و مسئوالن ستادهاى تبليغاتى، اطالع رسانى 

الزم در اين خصوص صورت مى گيرد.
وى افــزود: همچنين با اســتفاده از ظرفيت 

صدا و سيماى مركز استان تمامى اقشار مردم 
همدان با قوانين و مقررات انتخابات آشــنا 

مى شوند.
اســتان همدان با يك ميليــون و 800 هزار 
تن جمعيت داراى 9 كرســى نمايندگى در 

مجلس شوراى اسالمى است.

 مديــركل راه آهــن اســتان همــدان گفــت: 
در ايــام اربعيــن قطارهــاى فوق العــاده بــراى 
همــدان- تهــران درنظــر گرفتــه شــده اســت

سيدســعيد ابراهيم نــژاد  بــا اشــاره بــه 
 25 از  تهــران  فوق العــاده  قطــار  اينكــه 
ــح  ــد، تصري ــد ش ــدان خواه ــر وارد هم مه
ــه  ــاس و ترنســت ب ــل ب ــرد: دو قطــار ري ك
ــى  ــراى جابجاي ــر ب ــت 600 و 700 نف ظرفي
زائــران اربعيــن در نظــر گرفتــه شــده اســت 
به طوريكــه در مجمــوع 2600 مســافر در 

مســير همــدان- تهــران بــا قطــار فوق العــاده 
ــد ــد ش ــا خواهن جابج

وى با بيان اينكه مكانى به منظور اســتراحت 
زائران به ظرفيت 600 نفر در ايستگاه راه آهن 
درنظر گرفته شــده اســت، خاطرنشان كرد: 
همچنين بــا توجه به برنامــه  قطار همدان- 
مشهد نيز روزانه 150 تا 200 مسافر به همدان 
وارد مى شــود كه از 25 مهــر روزانه 1000 

پرس غذا به مسافران داده خواهد شد
مديــركل راه آهــن اســتان همــدان از پذيرايى 

موكــب  در  حســينى  اربعيــن  زائــران  از 
ايســتگاه  در  واقــع  تربت الحســين(ع) 
از  گفــت:  داد و  خبــر  راه آهــن همــدان 
ــده  ــى در وع ــه 1000 پذيراي ــروز روزان ام
صبحانــه در موكــب بــه مســافران صــورت 

ــت ــه اس گرفت
دمنــوش  نــوع  دو  و  چــاى  پخــش  وى 
و بيســكوييت در طــول شــبانه روز، ســه 
ــر  ــه ه ــام و صبحان ــار، ش ــى نه روز پذيراي
نمازجماعــت  اقامــه  نفــر،   500 وعــده 

ــورا  ــارت عاش ــدن زي ــر و عصــر، خوان ظه
ــه روز از  ــول س ــه در ط ــزارى روض و برگ
ــاى  ــر برنامه ه ــاه را از ديگ ــخ 25 مهرم تاري

ــرد ــوان ك ــدان عن ــن هم ــب راه آه موك
مديــركل راه آهــن اســتان همــدان در پايــان 
از ســفر پليــس راه آهــن كشــور بــه همــدان 
خبــر داد و بيــان كــرد: پليــس راه آهــن 
ــاى  ــد از قطاره ــور بازدي ــه منظ ــور ب كش
ــد  ــفر خواه ــدان س ــه هم ــن ب ــژه اربعي وي

ــت داش

بيراهه حذف آموزش انگليسى در مدارس 
يادداشت روز 

همدان 5 درجه سردتر شد
 در پى فعاليت ســامانه ضعيف بارشى در آسمان استان، دماى هواى 
كمينه و بيشــينه برخى از نقاط همدان بين سه تا پنج درجه سانتى گراد 

كاهش يافت.
كارشناس اداره كل هواشناســى همدان با اعالم اين خبر گفت: سامانه 
بارشــى كه از ديروز وارد استان شــده بود، پس از بارش پراكنده باران 

در برخى از نقاط استان، ظهر امروز از سمت شرق استان خارج شد.
به گزارش ايرنا ، محمدحسن باقرى شكيب اظهار داشت: بر اساس نقشه 
هاى پيش يابى هواشناســى، آسمان استان در 24 ساعت آينده صاف تا 
قســمتى ابرى همراه با وزش باد در ســاعت هاى ميانى روز پيش بينى 

مى شود.
باقرى  شكيب با تاكيد بر اينكه شب هاى همدان ُخنك است، ادامه داد: 
در چند روز آينده و تا پايان هفته با افزايش 2 تا ســه درجه سانتيگراد، 
دماى هواى همدان كمى افزايش مى يابد.وى عنوان كرد: در 24 ساعت 
گذشته نهاوند با 25درجه ســانتيگراد باالى صفر به عنوان گرم ترين و 
بهار با چهار درجه سانتيگراد باالى صفر به عنوان خنك ترين شهرهاى 

استان ثبت شده اند.
كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان ادامه داد: در 24 ساعت گذشته 
كمينه دماى هواى همدان، پنج درجه سانتيگراد و بيشينه دماى اين شهر 
22 درجه سانتيگراد گزارش شده است.وى افزود: در 24 ساعت گذشته 

سامن با 6 ميليمتر بيشترين بارش را در استان ثبت كرده است.

براى ايام اربعين تخصيص يافت
قطارهاى فوق العاده در مسير همدان- تهران
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صدور مجوز براى ساخت 6 هكتار گلخانه 
در رزن

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان رزن گفت: براى ساخت حدود 6
هكتار گلخانه در رزن مجوز صادر شــده و در مرحله اخذ تسهيالت 

قرار دارد.
محمود فتحى با بيان اينكه شهرســتان هاى رزن و درگزين در مجموع 
17 هكتار گلخانه دارند اظهار كرد: ســه هكتار گلخانه در شهرستان 
رزن در حال ســاخت است.وى با بيان اينكه در سند راهبردى توسعه 
اســتان ايجاد 33 هكتار گلخانه در مدت سه سال در نظر گرفته شده 
اســت ادامه داد: بايد ساالنه 11 هكتار گلخانه در دو شهرستان رزن و 

درگزين ايجاد شود.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان رزن با بيان اينكه براى ساخت 6

هكتار گلخانه در رزن مجوز صادر شــده و در مرحله اخذ تسهيالت 
هستند افزود: اين متقاضيان پس از دريافت تسهيالت ساخت گلخانه 

را آغاز مى كنند.
وى با بيان اينكه تا پايان ســند راهبردى ســه ساله استان همدان بايد 
200 هكتار گلخانه در اســتان ايجاد شود ادامه داد: براساس اين سند 
بايد ســاالنه 70 هكتار گلخانه ايجاد شود كه 11 هكتار آن مربوط به 

شهرستان هاى رزن و درگزين مى شود.
فتحى در ادامه به شــهرك گلخانه اى عمان اشاره كرد و با بيان اينكه 
اين شــهرك 26 قطعه 5 هزار مترى دارد بيان كرد: زمين هاى شهرك 

گلخانه اى عمان در مرحله واگذارى قرار دارد.
به گزارش فارس،مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان رزن در ادامه به 
توليدات گلخانه اى شهرســتان رزن اشاره كرد و با بيان اينكه بيشترين 
محصوالت گلخانه اى در شهرســتان رزن شامل خيار، گوجه فرنگى و 
فلفل دلمه اى مى شود ادامه داد: دو گلخانه توليد توت فرنگى در رزن 

فعاليت دارد.
وى درباره ممنوعيت كشــت صيفى جات در فضاى باز از  سال آينده 
گفت: اگر ممنوعيت كشــت در فضاى باز انجام شود در صورت نبود 
صادرات توليدات گلخانه اى شهرســتان مى تواند پاسخگوى نياز رزن 

باشد.

دستور رفع تصرف
 حريم رودخانه هاى نهاوند صادر شد

 با توجه به احتمال بارش هاى زودهنگام پاييزى دادستانى نهاوند به 
اداره منابع آب در رفع تصرف از حريم و بستر رودخانه ها تذكر داد.

در متن اين دستور آمده است؛ نظر به احتمال بارشهاى پاييزى و پيرو 
دســتور و تاكيدات ســابق مبنى بر ضرورت رفع تصرف از حريم  و 
بســتر رودخانه ها كه بر اســاس قانون توزيع عادالنه آب از وظايف 

اختصاصى اداره منابع آب به عنوان ضابط ميباشد.
 لذا مقرر ميدارد اين اداره با همكارى كليه نهادهاى اجرايى خصوصا 
مديريت بحران شهرســتان، بخشدارى ها و شــهردارى ها نسبت به 
اليروبى و رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات واقع در حريم يا بستر 

مسيل ها و رودخانه ها اقدام نمايند.
دادستانى همچنين نيروى انتظامى را  مكلف دانسته تا همكارى الزم را 

در جرايم مشهود با ضابطين خاص داشته باشد.
و افزوده است: بديهى است هر گونه قصور در اجراى قانون كه منتهى 
به ايراد خســارت به اموال به سبب سيالب و آبگرفتگى گردد، مورد 

تعقيب كيفرى قرار خواهد گرفت

معاون سابق شهردار صالح آباد 
سرپرست شد 

 معاون واحد فنى عمرانى شــهردارى صالح آباد كه 9 سال سابقه 
فعاليــت در شــهردارى را دارد چند صباحى نيز در كســوت معاون 

شهردارسابق در خدمت مردم  صالح آباد بوده است.
پس از معرفى عليرضا فعله گرى شــهردار سابق صالح آباد  به عنوان  
شهردار شهرستان اســد آباد، مهدى صحاف روشن از سوى اعضاى 
شوراى شهر صالح آباد به عنوان سرپرست شهردار صالح آباد انتخاب 
شد  صحاف روشن متولد سال 61 داراى مدرك فوق ليسانس عمران 
يكى از نيروهاى بومى تا 3 ماه دركســوت سرپرست شهردارى صالح 

آباد جايگزين شهرداردرخدمت همشهريان خود خواهد بود. 

اجراى 100 هزار پيوند
 در باغات گردوى تويسركان

 امســال 100 هزار پيوند در باغات گردوى شهرســتان تويسركان 
انجام شده است.

مدير جهاد كشاورزى شهرستان تويسركان با اعالم اين خبر گفت: در 
رابطه با طرح «سرشــاخه كارى درختان گردو» اظهار كرد: امسال 100

هزار پيوند در باغات گردوى شهرستان تويسركان انجام شده است.
مســعود اكبرى با بيان اينكه 100 هزار پيوند سرشاخه كارى در 100
هكتار از باغات اين شهرستان انجام شده است ادامه داد: اين طرح در 
همه جا به صورت يكنواخت انجام نشــده و در منطقه اى بيشتر و در 

منطقه اى كمتر اجرا شده است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان تويســركان با بيــان اينكه طرح 
سرشــاخه كارى درختان گردو در شهرســتان تويســركان از ابتداى 
ارديبهشت ماه تا اواسط مردادماه انجام شده است افزود: اين طرح ابتدا 
از طريق پيوند هاى داخلى انجام شد و پيوندك ها از داخل كشور تهيه 
شــده بود. وى با اشاره به اينكه بعد از وقفه يك ماه و حل مشكالت 
ارزى و قرنطينه اى از كشــور تركيه حدود 70 هزار پيوندك  وارد شد 

بيان كرد: سال  گذشته 80 هزار پيوند سرشاخه انجام شده بود.
اكبــرى با بيــان اينكه براســاس برنامه بايد تا پنج ســال آينده طرح 
سرشــاخه كارى در 2 هزار هكتار از باغات گردو اجرايى شــود ادامه 
داد: طرح سرشاخه كارى در سراسر استان و كشور در حال انجام است.

وى در ادامه به زنجيره توليد نهال پيوندى اشــاره كرد و با بيان اينكه 
اين زنجيره ســه فاز دارد افزود: فاز اول مربوط به باغ مادرى است كه 

در آن نهال هاى كشت بافتى پرورش داده مى شود.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان تويسركان با اشاره به اينكه فاز دوم 
زنجيره توليد نهال پيوندى خزانه اســت كــه در آن پايه و گردو هاى 
وحشــى در اين فاز پرورش داده مى شــود تصريح كرد: فاز سوم نيز 
گلخانه است كه در آن علميات پيوند درختان در مساحت سه هكتار 

انجام مى شود و محصول توليدى آن نهال گردوى پيوندى است.
وى افزود: در فاز سوم زنجيره توليد نهال پيوندى گردو در سال حدود 
200 هزار نهال پيوندى معادل دو ميليون چشمه پيوندك توليد مى شود.

اكبرى در ادامه به ميزان گردوى توليدى در شهرستان تويسركان اشاره 
كرد و با بيان اينكه توليد گردو امســال كاهش داشــته است ادامه داد: 

سرماى بهاره باعث شد توليد گردو كاهش چشمگيرى داشته باشد.
وى با اشاره به اينكه حدود 60 تا 65 درصد باغات شهرستان تويسركان 
به علت سرماى بهاره دچار خسارت شدند گفت: خسارت وارده بر اثر 
سرمازدگى فقط به سربرگ و سرشاخه هاى درختان گردو بوده است.

خدمات شهردارى نهاوند به زائرين كربال
  شــهردار نهاونــد گفــت: در آســتانه اربعيــن حســينى شهرســتان نهاونــد پذيــراى 
زائــران اســت و در بلــوار كربــالى ايــن شهرســتان پرچــم مزيــن بــه نــام مبــارك امــام 

حســين (ع) بــه اهتــزاز درآمــد.
محمدحســين پــور گفــت: بــا توجــه بــه نزديــك شــدن بــه اربعين حســينى ســتادهاى 
ــده اند و  ــر ش ــن فعال ت ــران اربعي ــه زائ ــانى ب ــراى خدمات رس ــد ب ــهردارى نهاون ش

خدمت رســانى مى كننــد.
ــران به ويــژه در  وى اظهــار داشــت: تميــز كــردن و پاك ســازى مســيرهاى عبــور زائ

ــبانه روزى  ــى سيدالشــهدا به صــورت ش ــتگاه صلوات ــت در ايس ــال و خدم ــوار كرب بل
ــود. ــام مى ش انج

شــهردار نهاونــد افــزود: تابلوهــاى راهنمايــى و بنرهــاى خوشــامدگويى بــه زائــران در 
روزهــاى گذشــته در مناطــق مختلــف شــهر نصب شــده اند.

ــه همايــش باشــكوه و عظيــم اربعيــن حســينى نزديــك  ــان داشــت: هرچــه ب وى بي
ــود و  ــتر مى ش ــد بيش ــهر نهاون ــا در ش ــافران و تردده ــور مس ــم عب ــويم حج مى ش

ــه خدمــات مطلــوب در ايــن مــورد اســت. ــز ارائ ــا ني وظيفــه م
حســين پــور افــزود: باهــدف ترويــج فرهنــگ حســينى و فضاســازى مناســب در ايــام 
اربعيــن پرچــم منقــش بــه نــام مبــارك امــام حســين (ع) در ابتــداى بلــوار كربــال كــه 

مســير تــردد زوار اســت بــه اهتــزاز درآمــد.
وى گفت: براى خدمات رسانى بهتر آتش نشانى و خدمات ايمنى در آماده باش كامل هستند 

و ديگر واحدهاى شهردارى نيز آماده ارائه خدمات هستند.
شهردار نهاوند به ديگر اقدامات اشاره كرد و افزود: اين مجموعه اقدام به نصب تابلوهاى 
راهنماى مسير كربال، نصب پرچم و ريسه هاى مشكى، نصب داربست موكب سيدالشهدا، 

ساماندهى سرويس هاى بهداشتى كرده است.
وى در پايــان گفــت: خدمــت بــراى زائــران اربعيــن حســين افتخــار بزرگــى اســت 
ــراى  ــهردارى ب ــات ش ــا و امكان ــه ظرفيت ه ــت و از هم ــده اس ــا ش ــب م ــه نصي ك

ــم. ــتفاده مى كني ــن اس ــم اربعي ــدن مراس ــزار ش ــكوه تر برگ باش

آگهي مناقصه عمومى 

شهردارى مهاجران

  بدينوسيله به اطالع كليه اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران واجد شرايط  مى رساند شهردارى مهاجران قصد دارد عمليات خريد،پخت،حمل ،قير 
وقيرپاشى،اجرا بادستگاه فينيشر وپخش دستى آسفالت از محل منابع داخلى واستانى شهردارى مهاجران را به اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرايط مناقصه : 

1-برآورد اوليه8ميليارد ريال(هشتصد ميليون تومان) وازمحل منابع داخلى( قير يارانه اى وساير منابع داخلى ) ومنابع استانى شهردارى (اوراق تسويه 
خزانه يا ساير منابع استانى شهردارى مهاجران)خواهد بود.

2-مدت قرارداد 6ماه مى باشد . 
3-متقاضيان مى بايست براى شركت در مناقصه مبلغ 400/000/000ريال معادل چهل ميليون تومان بابت سپرده شركت در مناقصه  به حساب شماره 
599819709 نزد بانك كشاورزى شعبه مهاجران يا ضمانتنامه بانكى معتبر جهت سپرده شركت در مناقصه به صورت حضورى ودر پاكت الف قرارداده و به 

شهردارى قبل از ساعت 14:00 روز چهارشنبه 98/08/08 ارايه ورسيد دريافت نمايند.
4-متقاضيان از تاريخ درج آگهى 98/07/23 حداكثر تا  تاريخ 98/07/28 فرصت دارند جهت دريافت اسنادمناقصه  به سامانه ستاد به نشانى اينترنتى 
www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2098090419000001 مراجعه نمايند .كليه شرايط ومفاد مناقصه در برگه هاى پيشنهاد قيمت وشرايط خصوصى 

پيوست درج گرديده است.
5-مهلت ارسال پاكت پيشنهادى روز چهارشنبه  مورخ 98/08/08 ساعت 14 مى باشد. 

6- تاريخ برگزارى كميسيون معامالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت ها روز شنبه مورخ 98/08/11 ساعت 10صبح مى باشد.
7- امتياز كارخانه آسفالت بايستى مورد تاييد شوراى فنى استان وسازمان مديريت وبرنامه ريزى استان همدان در سال 1398باشد.

8- به پيشنهاد فاقد سپرده ،گواهى تاييد صالحيت فاقد مدرك ثبت شركت مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
9- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفرات دوم وسوم نيز به همين روال رفتار خواهد شد . 
10- سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نشده اند به غير از نفرات اول تاسوم بعد از ده روز از تاريخ صورتجلسه  كميسيون معامالت مسترد خواهد شد.

11- كليه هزينه هاى چاپ تكثير ودرج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
12- شهردارى مهاجران در رد يا قبول يك ياتمام پيشنهادات مختار است . 

13- كليه اطالعات و برگه ارائه پيشنهاد در اسناد مناقصه درج گرديده است . 
14- كليه متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به  واحد ادارى مالى شهردارى مهاجران واقع در خيابان شهردارى  -شهردارى مهاجران و يا 

با شماره 08134568022 تماس حاصل نمايند. 
(م الف267)

آگهي مزايده فروش خودرو اسقاط  (نوبت اول) 

روابط عمومي اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان

اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان با عنايت به مجوز اخذ شده از كميسيون ماده 2 اليحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش 
 www.setadiran.ir) اتومبيلهاي زائد،در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروبا مشخصات جدول ذيل رابا بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت

)از طريق مزايده عمومي  با شماره مزايده1098000107000001وبصورت الكترونيكى بفروش برساند .

منحصراً مراكز مجاز اسقاط خودرو مجاز به شركت در مزايده مى باشند.
زمان انتشار در سامانه ستاد :1398/07/23

مهلت دريافت اسناد مزايده  وارائه قيمت پيشنهادى : از تاريخ 1398/07/24 لغايت 1398/08/16
تاريخ بازديد: از تاريخ 1398/07/24 لغايت1398/07/30همه روزه از ساعت  8:30 صبح الى 14 بعد از ظهر  ساعات اداري بجز ايام تعطيل 

مكان بازديد: همدان - بلوار امام خمينى - روبروى ورودى  شهرك مدنى - مركز آموزش فنى و حرفه اى شماره 2 شهيد مدنى همدان
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 

به ازاى هر خودرو طبق جدول فوق-واريز به حساب سپرده بانكى به شماره حساب 4065018707730160
با شناسه شبا IR 240100004065018707730160 و  شناسه واريز   923456789123456789123456789123     نزد بانك مركزى مى باشد .

تاريخ بازگشايى پيشنهادات :در تاريخ 1398/08/18ساعت 9 صبح 
محل تشكيل كميسيون مزايده : دفتر مديريت اداره كل  آموزش فنى وحرفه اى استان همدان 

تاريخ انتشارآگهى : نوبت اول : ونوبت دوم :
برگزارى مزايده صرفٌا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد وكليه مراحل فرايند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده ، پرداخت تضمين شركت درفرايند ارجاع 
كار (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايى پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده وتحويل خودرو در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مى باشد. عالقمندان به 

شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام ودريافت گواهى الكترونيكى (توكن) به نشانى سامانه www.setadiran.ir مراجعه نمايند . 
( م الف 1141)

مالحظات مبلغ تضمينمدلشماره انتظامىكاربرىتيپنوع خودرورديف

2000 مزدا1
اسقاط و غير قابل   ريال13806000,000ايران 1318الف287وانتدوكابين

شماره گذارى

 2000مزدا2
 اسقاط و غير قابل  ريال13796.000.000ايران 1318الف325وانتدوكابين

شماره گذارى

مينى بوس 3
ايويكو

A-60.9
1376ايران 1318الف326مسافربرى

 اسقاط و غير قابل12,000,000 ريال
شماره گذارى

 سال 98 تحويلى غله درشهرستان 42 هزار 
تن بوده است پيش از اين هم  نهاوند صاحب 

اداره غله بوده است.
نظارت بر توزيع آرد و واردات گندم ، بررسى 
موجودى و نياز شهرستان در بحث غله و..از 

جمله وظايف اداره غله است.
حجــم توليــد غلــه در نهاوند بــا توجه به 
شهرســتان هاى همجــوار، ضــرورت ايجاد 

نمايندگى غله دارد.
 كنترل قيمت مرغ با زمانبندى طوالنى
 بــاال رفتن قيمت مــرغ و نــرخ نزولى اين 
خوردنى پر مصرف در تابســتانى كه گذشت 
مرغداران و مرغ فروشــى ها را از يك طرف 
بعنوان توليد و عرضه كننده و مردم را بعنوان 
مصرف كننده، دچار چالش كرد موضوعى كه 
تقريبا به يك بحران تبديل شــده بود اما اين 
ميان از نمره قبولى نهاوند در كنترل بازار اين  

كاالى پرمصرف خبر مى دهند.
اما آنچه در كميســيون تنظيم بازار شهرستان 
نهاوند مطرح شد اينكه قيمت مرغ در نهاوند 
12هزار و 200 تومان و 700 تومان زير قيمت 
مصوب بازار  در اســتان همــدان به فروش 

مى رسد.
با توجه به گزارش هاى اعالم شــده 76مورد 
تخلف در شهرســتان مربوط به گرانفروشى 
و عدم درج قيمت در تابســتان داشــته است 
و 43درصد پرونــده هاى تخلفات (تعزيرات 
حكومتى) اســتان مربوط بــه نهاوند بوده كه 
نهاوند رتبه دوم رســيدگى به پرونده ها را در 

استان داشته است.
اما قيمت  خريدسبوس به هزار تومان كاهش 
يافته و 80تومان هم كرايه كه در نهايت 1080 
تمام مى شود  كه باز هم اين قيمت براى دامدار 
باال عنوان شــد كه برخى دامــداران خوراك 
جايگزين ســبوس به دام ها مى دهند و توان 
خريد سبوس ندارند كه بايد دقت بيشترى در 

تصويب نرخ ها شود.

امــا آنچه تاكســى رانى دربحث ســرويس 
شــخصى  خودروهاى  كرد،  مطرح  مدارس 
بود كه بالى جريمــه را به جان ميخرند اما 
بدليل باال بــودن هزينه تاييديــه ها و ارائه 
مدارك از جمله سوپيشــينه ، ثبت در سامانه 
و پروانــه و...كه حدود 500 هزار تومان مى 
شــود،حاضر نيستند ثبت در سامانه را انجام 

ندهند.
فرماندار نهاونــد در كميســيون تنظيم بازار 
شهرستان با بيان اينكه بازار نقش مهم و كليدى 
در رابطه با تأمين نياز مردم دارد، تاكيد كرد؛ در 
اين راه مســئولين اتاق اصناف و اداره صنعت 
و معدن و دستگاه هاى ذيربط وظيفه سنگينى 

را بر عهده دارند.
مراد ناصرى تاكيد كــرد: بايد نظارت دقيقى 
بر بازار صــورت گيرد و وظيفه اين كارگروه، 
نظــارت براقالم مورد نيازى اســت كه مالك 

قيمت گذارى آن استانى و منطقه اى است.
فرماندار با تاكيد بر اينكه صنعت معدن موظف 

اســت نظارت ها را ادامه و هفتگى اجرا كند، 
گفت: مرغ فروشــى ها بايــد تابلوى نرخ را 

لحظه اى و بروز نصب داشته باشند.
همچنين روند كاهش قيمت گوشت قرمز در 

شهرستان 5تا 10درصد اعالم شد است.
مراد ناصرى نهاوند با اعالم اينكه بازار گوشت 
و مرغ به ثبات رسيده است، تاكيد كرد كه حاال 
وقت ســاماندهى و كنترل بــازار براى برنامه 

زمانبندى شده طوالنى است.
در نحوه توزيع الستيك هم خوب ارزيابى و 
بر نظارت  بيشــتر  در نحوه خريد و فروش 

تاكيد شد.
وى همچنيــن از واحدهاى توليدى شــن و 
ماسه خواست تامين نياز درون شهرستان  در 

اولويت فروش ماسه اين واحدها باشد.
فرماندار نهاوند بر لزوم بازديد ميدانى از بازار 
تاكيد كرد و گفت: از اين پس قيمت گوشت 
قرمز هفتگى توســط فرماندارى با نظارت و 
همكارى اداره صمت و اتحاديه مربوطه تعيين 

شود و هر ماه حداقل يكبار بايد از بازار با همه 
ى دســتگاههاى ذى ربط و همچنين نيروى 
انتظامــى بازديد بعمل آيد تا مشــكالت قابل 

مشاهده مرتفع گردد.
ناصرى به نظارت جدى بر واحدهاى صنفى 
در كنتــرل و تنظيم بازار بــراى جلوگيرى از 
تخلفات احتمالى اشــاره و خاطرنشــان كرد: 
تنظيــم بازار به عرضه و تقاضا بســتگى دارد 
و بعضى مواقع عرضه و تقاضا با كمبودهايى 
مواجه مى شــود كه با رويكردى كه در بازار 
مشــاهده مى كنيم بايد تالش كنيم تا نظارت 
از دســتمان خارج نشود و كليه دستگاه ها به 
دنبال اين باشــند كه دچار كمبود اقالم مورد 

نياز مردم نشويم.
ناصرى انصاف را شــرط مهم در كسب و كار 
عنوان كرد و گفت: بازاريان در قيمت گذارى 
بايد اقشــار كم درآمد را نيز مورد توجه قرار 
دهند تا همه بتواننــد از حداقل ها در زندگى 

برخوردار باشند.

در كميسيون بازار شهرستان مطرح شد

ضرورت ايجاد نمايندگى غله در نهاوند

 هــدف تعامل نمايشــگاه بيــن المللى با 
شــركت ها و كارخانه هــاى  صنايع توليدى 
استان يك تعامل دوجانبه براى كمك به رونق 
توليد همچنين معرفى محصوالت وحضور در 
نمايشگاه هاى خارج از استان و كشوراست. 

مديرعامــل و جمعــى از كاركنان شــركت 
نمايشــگاه هاى بين المللى اســتان همدان با 
حضور در محل كارخانه صنايع غذايى سحر 
از خــط توليد محصوالت، آزمايشــگاه ها و 

واحدهــاى گوناگون اين 
عمل  به  بازديد  شــركت 

آوردند. 
حميدگلــى پور كارخانه ســحر ر ا يكى از 
موفق ترين شــركت ها در ســطح كشــور 
ارزيابــى كرد وهــدف از همــكارى ها را 
تعامالت گســترده و سازنده اى بين شركت 
نمايشــگاه هــاى  بيــن المللى همــدان با 
كارخانه ها و شــركت هاى توليدى دانست 

تا فرصتى براى حضوردر نمايشگاه هاى فرا 
منطقه اى ايجاد شود.

 مديــر كارخانــه ســحر در ايــن بازديد 
توضيحات الزم را در مورد ســاز و كار و 
چگونگى توليــد محصوالت اعم از خريد،  
طراحــى،  آزمايش، بازاريابــى،  خدمات 

رفاهى و... را ارائه داد.

مسعود توتونچيان با اشاره به اهميت نمايشگاه 
ها وجايگاه باالى شركت نمايشگاه هاى استان 
همدان در كشــور گفت: شركت در نمايشگاه 
هاى تخصصــى و عمومى يكــى از فعاليت 
هاى اصلى شركت صنايع غذايى سحر است 
و بخشى از موفقيت برند سحر مديون همين 

رخدادها است. 

نمايشگاه فرصت 
حمايت از رونق 
توليد استان است
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آگهي حصر وراثت
داراى شــماره شناسنامه  4040191293 به  آقاى مرتضى خدا پناه 
شرح دادخواست كالســه 111/427/98ش از اين حوزه درخواست 
كه شــادروان  گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده 
شــادعلى پناه بخدا به شماره شناسنامه  30 در تاريخ 1354/1/12 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 

به: است  منحصر  متوفى/متوفيه 
صادره   6 شناسنامه  شماره  به  شادعلى  فرزند  خدامرادى  1-عبدا...   

متوفى  پسر   1312 متولد  بهار  از 
1 صادره  2-قدرت اله خداپناه فرزند شــادعلى به شماره شناسنامه 

متوفى پسر  متولد1327  بهار  از 
شناســنامه  شــماره  به  شــادعلى  فرزند  بخدا  پناه  3-بيرامعلى   

متوفى  پسر  متولد1322  بهار  از  صادره   4051884775
صادره   11 شناسنامه  شماره  به  فرزند شــادعلى  بخدا  پناه  4-گل گز 
از بهــار متولد1319 دختر متوفى والغير اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهــي مي نمايد تا هر 
كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

شد.  خواهد 
(266 (م الف 

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

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

سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326006000461 مورخ 1397/6/12 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى احسان حيدرى فرزند حسين به شماره شناسنامه 
11 صادره از جوكار سه دانگ مشاع از شش دانگ اعيانى يك باب مغازه  به 
مساحت 53/63 مترمربع قسمتى از پالك 2043 اصلى واقع در بخش يك 
رسمى  مالك  قرارداد 97/12/22-4461308989712220836  برابر  مالير 
اداره اوقاف و امور خيريه مالير  محرز گرديده اســت.   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 240)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/23
محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

لل
 الم

ين
ب

مان
خبرپارل

رئيس جمهور در نشست خبرى با اصحاب رسانه:
از شرايط بحرانى يا شبه بحرانى 

عبور كرده ايم
 نخستين نشست خبرى رئيس جمهور پس از پيروزى در انتخابات 

رياست جمهورى دوازدهم
رئيس جمهور اعالم كرد كه با صبر، مقاومت و ايســتادگى از شرايط 

بحرانى يا شبه بحرانى عبور كرده ايم.
به گزارش ايســنا، حجت االســالم و المسلمين حســن روحانى در 
ابتداى  نشســت خبرى خود با خبرنگاران داخلى و خارجى با اشاره 
به برگزارى مراســم راهپيمايى اربعين اظهار كرد: از همه دســتگاه ها، 
نيروهاى مســلح، دولت و ملت عراق و همه كسانى كه در اين مراسم 

بزرگ حضور دارند، تشكر مى كنم.
 كليد حوادث دى 96 در داخل و بعد در خارج زده شد

وى افزود: در مقطعى در خدمت اصحاب رســانه هســتم كه شرايط 
تاريخى و سياســى خطيرى را پشت سر گذاشته  ايم. ما از آغاز دولت 
يازدهــم تا دى ماه 96 مســيرى را طى كرديم كه در شــاخصه هاى 
سياســى، اقتصادى و اجتماعى به خوبى پشت سر گذاشته شده بود، 
اما دى ماه شــرايط تازه اى پيش آمد كه  كليد  آن در داخل و بعد در 
خارج زده شد. در سال 97 پيش بينى ها اين بود كه سال سختى پيش 
رو داريم و حتى گفته مى شــد در سال 98 شرايط سخت تر خواهد 
شد، اما دولت و ملت توانستند با همكارى يكديگر اين طوفان را پشت 
سر بگذارند و همه دشمنان ما اعتراف مى كنند كه با صبر، مقاومت و 

ايستادگى از اين شرايط بحرانى يا شبه بحرانى عبور كرده ايم.
 تورم نقطه به نقطه از 52 درصد به 34 درصد رســيده 

است
روحانى اظهار كرد: از ارديبهشت سال 98 شاخص هاى ما درست تر 
شــدند. تورم نقطه به نقطه ما از 52 درصد به 34 درصد رسيده است. 
بنابراين طى اين چند ماه تورم نقطه به نقطه ما كاهش پيدا كرده است. 
پيش بينى هاى ما اين است كه تا پايان سال روند كاهشى خود را طى 
مى كند.وى ادامه داد: در تورم 12 ماهه حركت كمى كندتر است، اما 
بــا يك تاخيرى از تورم نقطه به نقطه تبعيت مى كند. پيش بينى ما اين 

است در شش  ماه اول سال رشد اقتصادى ما مثبت خواهد بود.
 اشتغال در تابستان امسال ركورد بسيار خوبى به جاى 

گذاشت
روحانى با بيان اينكه اشتغال در تابستان امسال ركورد بسيار خوبى به 
جاى گذاشت، گفت: در تابستان امسال نسبت به سال گذشته بيكارى 
به ده و نيم درصد كاهش پيدا كرده است و اين به معناى موفقيت ايران 

در بخش اقتصادى است.
 حدود 40 درصد ارزش پول ملــى افزايش پيدا كرده 

است
وى ادامه داد: شــرايط اقتصادى مناســب ترى نســبت به گذشته در 
صادرات و واردات داريم. تراز ما گرچه در شــش ماه مثبت نيســت، 
اما نسبت به شش ماه سال گذشته بهتر است و در مسير درستى است. 
نرخ ارز از پارســال به امسال به ســمت تعادل حركت كرده و روند 
كاهشــى داشته و طبق آمار بانك مركزى حدود 40 درصد ارزش پول 
ملى افزايش پيدا كرده است.روحانى گفت: همه آمارها به  ما مى گويد 
كه  در مســير آرامش اقتصادى در حركت هستيم، البته دولت انتظار 

بيشترى داشت كه بتواند به مردم بيشتر كمك كند.
 از لحاظ سياسى و اقتصادى شكست نخورده ايم

وى ادامه داد: از لحاظ سياسى و بين المللى جمهورى اسالمى شرايط 
بســيار قوى و محكم ترى دارد و در ســازمان ملل هم براى ما كامًال 
روشــن بود و همه كشورهاى دنيا اذعان داشتند كه ايران از سال قبل 
قوى تر است. و همه ايستادگى و مقاومت ايران را تحسين مى كردند.
روحانى خاطرنشــان كرد: البته 18 ماه سختى پشت سر گذاشته شد و 
شرايط خوبى براى مردم نبود و فشارها مخصوصا به كسانى كه درآمد 
ثابتى داشتند بيشتر وارد مى شد اما اين كار عظيم دولت بود كه در اين 
18 ماه شاخص هاى اقتصادى را عليرغم فشارهاى سنگين اقتصادى 
خارجى برگرداند.رئيــس جمهور تصريح كرد: امروز ما مى توانيم به 
اين موضوع تكيه كنيم كه از لحاظ سياسى و اقتصادى شكست نخورده 
ايم و از اين لحاظ راه گذشــته را ادامه داديم و تالش مان اين اســت 
كه دولت شرايط را براى زندگى مردم برگرداند به قبل از اين 18 ماه.

 نگذاشــتيم آمريكا بار خروجش از برجام را بر دوش 
ايران بگذارد

رئيس جمهور در پاســخ به نخستين پرسش طرح شده توسط شبكه 
خبر مبنى بر چشــم انداز رابطه ايران با فرانســه، انگليس و آلمان در 
راستاى خروج آمريكا از برجام، گفت: آمريكا به دليل فشار افراطيون 
داخلى و رژيم صهيونيستى و عربستان كه اعالم كردند همه تالش شان 
را براى خروج آمريكا از برجام انجام دادند، اشــتباهى كرد. ايران كار 
هوشمندانه اى انجام داد و نگذاشتيم آمريكا بار خروجش را بر دوش 
ايران يا كشورهاى ديگر بگذارد. امروز به جز يكى دو كشور كوچك 

همه كار آمريكا را محكوم مى كنند.

سفر هيأت انگليسى به ايران براى مدرن سازى 
رآكتور اراك

 هيأتى از متخصصين انگليسى براى مدرن سازى راكتور اراك به ايران سفر 
كردند. ســفير ايران در انگليس با اعــالم اين خبر گفت: هيأتى از متخصصين 
هسته اى انگليسى براى تكميل فرآيند مدرن سازى راكتور آب سنگين اراك كه 

بر اساس مقررات برجام صورت مى گيرد، به تهران عزيمت كرده اند.
به گزارش مهر، حميد بعيدى نژاد ســفير كشورمان در لندن در حساب كاربرى 
خود در توئيتر نوشــت: گروه كارى مدرن سازى راكتور اراك عالوه بر ايران، با 
عضويت آمريكا و چين برگزار مى شــد كه بعد از خروج واشنگتن از برجام،  با 
عضويت چين و انگليس برگزار مى شود.گفتنى است، اين خبر در حالى اعالم 
مى شود كه گام هاى سه گانه كشورمان براى كاهش تعهدات خود در چارچوب 
برجام باعث تكاپوى اروپاييان براى اجراى تعهدات خود در برجام شده است. 

انتقاد از رئيس جمهور به دليل استرداد اليحه 
مديريت خدمات كشورى

 عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس با اشاره به استرداد اليحه مديريت 
خدمات كشورى گفت: اين اقدام به معناى مخالفت با سالم سازى دستگاه هاى 

اجرايى و مبارزه با تبعيض بين نيروهاى انسانى است.
به گزارش مهر، عباس گودرزى در جلســه علنى روز گذشته  مجلس شوراى 
اسالمى طى تذكرى شفاهى اظهار داشت: استرداد اليحه قانون مديريت خدمات 
كشورى از سوى رئيس جمهور توهين به نيروهاى انسانى، كاركنان دستگاه ها 
و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى است چرا كه ما چندين ماه روى آن وقت 

گذاشتيم.
وى ادامه داد: اليحه مديريت خدمات كشورى بستر حل مشكالت بازنشستگان 

است و بسيارى از مشكالت ادارى را حل و فصل مى كند.

همكارى هاى غيرنظامى هسته اى از مهمترين منافع 
برجام براى ايران است

 سفير انگليس در تهران تاكيد كرد: همكارى هاى غيرنظامى هسته اى يكى از 
مهمترين منفعت هاى برجام براى ايران است.

«راب مــك ايــر» ســفير انگليــس در تهــران بــا انتشــار دو تصويــر از جلســه 
صبــح امــروز هماهنگــى ايــران و روســاى مشــترك كارگــروه «مدرن ســازى 
رآكتــور تحقيقاتــى خنــداب» در حســاب شــخصى خــود در توييتــر نوشــت: 
همكارى هــاى غيرنظامــى هســته اى يكــى از مهمتريــن منفعت هــاى برجــام 

ــران مى باشــد. ــراى اي ب
به گزارش ايرنا، وى ادامه داد: خوشحاليم از اينكه ميزبان پروفسور رابين گرايمز 
بــه همراه هيأتــى از بريتانيا و چين براى گفت وگوهاى فنــى در مورد پروژه 

مدرن سازى راكتور اراك مى باشيم. 

آگهى مزايده مورد وثيقه
به موجب پرونده اجرائى كالســه 9600133 
موضوع اسناد رهنى شماره 50613 و 56549 
و 60064 دفتر اســناد رسمى شماره 19 شهر 
كشــاورزى  بانك  همدان،  اســتان  نهاوند 
 26419237040 مبلغ  وصول  جهت  فيروزان 
ريال (بيست و شــش ميليارد و چهارصد و 
نوزده ميليون و دويســت و سى و هفت هزار 
و چهل ريال) موضوع الزم االجرا و خســارت 
تأخير الى يوم  الوصول عليه شــركت تعاونى 
توليد فرآورده هــاى لبنى گل پونه نهاوند به 
شــماره ثبت 553 تاريخ ايجاد 1379/12/7 
نشــانى:  به  ملى 10820029363  شناســه 
نهاوند، كيلومتر 19 جاده كرمانشــاه و مراد 
تولد  تاريخ  بــرار  گل  پدر:  نام  شــجاعيان 
 3960843119 ملــى:  شــماره   1337/7/1
شماره شناســنامه 1545 و هادى سلگى نام 
پدر على نجات تاريخ تولد: 1341/3/2 شماره 
و   5 شناسنامه  شــماره  ملى 3962039090 
اميدعلى على بخشى نام پدر:  حاجى تاريخ 
ملى 3960841450  شماره  تولد 1332/2/20 
دكامين  على رضا  و   1378 شناسنامه  شماره 
نام پدر: محمدمــراد تاريخ تولد 1355/6/1 
شماره ملى 3961265331 شماره شناسنامه 
314 مبادرت به صدور اجرائيه نموده اســت 
گرديده  ابالغ  متعهديــن  به  صادره  اجرائيه 
ســپس بنا به تقاضاى بستانكار موارد وثيقه 
11108/ن/96  شماره  به  وارد  نظريه هاى  برابر 
مــورخ  3594/ن/97  و   96/9/23 مــورخ 
97/7/25 و 3633/ن/97 مورخ 97/7/29 و 
5797/ن/97 مورخ 97/11/21 و 1423/ن/98 
مورخ 98/3/25 كارشناس رسمى دادگسترى 
مورد ارزيابى كه ارزش و مشــخصات آنها به 

شرح ذيل مى باشد:
الف) ششــدانگ پالك ثبتــى 33 فرعى از 
باقيمانده 42 اصلــى واقع در بخش 3 حوزه 
ثبتى نهاوند اســتان همدان، كــه برابر نامه 
اداره   96/8/4 مورخ  9908/ن/96  شــماره 
ثبت اسناد و امالك نهاوند به مساحت 1256 
دانگ  دو  مالك  سلگى  هادى  نام  به  مترمربع 
از ششدانگ و مراد شــجاعيان مالك چهار 
دانگ از ششــدانگ ثبت و ســند مالكيت 
كارشناســى  اظهار  به  بنا  گرديــده،  صادر 
روستاى  نهاوند،  در  واقع  دادگسترى:  رسمى 
موسى آباد، نرســيده به روستاى رودبارى به 
قيمــت 1091200000 ريال (يك ميليارد و نود 
ارزيابى  ريال)  هزار  دويست  و  ميليون  يك  و 
گرديده و محدود است به حدود شماالً در سه 
قســمت به طور شكسته به طول 170/00 متر 
طول  به  شرقا:  رودبارى  جاده  به  مرزيســت 
190/00 متر مرزيســت اشتراكى به باقيمانده 
پالك 42 اصلى جنوبًا: به طور شكســته در 
به  متر  طول 192/5  به  جمعًا  قســمت  شش 

جوى عمومى رودبارى غربا فاقد حد است.
ب) ششــدانگ پــالك ثبتــى 204 فرعى 
از 1 اصلــى واقع در بخش 2 حــوزه ثبتى 
نهاوند اســتان همدان، كه برابر نامه شماره 
ثبــت  اداره   96/7/11 مــورخ  9112/ن/96 
اســناد و امالك نهاوند به مســاحت 397 
مترمربع به نام مراد شــجاعيان مالك ســه 
دانگ از ششــدانگ و اميدعلى على بخشى 
سند  و  ثبت  ششــدانگ  از  دانگ  سه  مالك 
مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار هيأت سه 
واقع  دادگسترى:  رســمى  كارشناسان  نفره 
جنب  طالقانى،  شــهرك  روبروى  نهاوند،  در 
ترمينال بروجرد و بــه قيمت 12717500000 
ريــال (دوازده ميليــارد و هفتصد و هفده 
ميليون و پانصد هزار ريال) ارزيابى گرديده و 
محدود است به حدود: شماالً: در سه قسمت 
جمعًا به طول 34/70 متر ديوارى اســت به 
باقيمانده پالك 82 فرعى از يك اصلى شرقا 
به طول 13/75 متر درب و ديوارى اســت به 
طول  به  جنوبًا  بروجرد،  نهاوند  بلوار  رو  پياده 
34/20 متر ديوارى است به خيابان 24 مترى، 
غربًا به طول 10 متر ديوارى است به باقيمانده 

82 فرعى از يك اصلى.
پ) ششــدانگ پالك ثبتــى 931 فرعى از 
43 اصلى واقــع در بخش 3 حــوزه ثبتى 
نهاوند اســتان همدان، كه برابر نامه شماره 

ثبت  اداره   96/7/19 مــورخ   96/5005292
اســناد و امالك نهاوند به مساحت 13828 
گل  لبنى  فرآورده هاى  شركت  بنام  مترمربع 
پونه نهاوند ثبت و سند مالكيت صادر گرديد، 
دادگسترى:  رسمى  كارشناسان  اظهار  به  بنا 
از  بعد  كرمانشــاه،  جاده  نهاونــد،  در  واقع 
روســتاى ليلى يادگار (نرسيده به سه راهى 
گل  شركت  چپ،  ســمت  شهرك)،  روستاى 
پونه و به قيمت 24800000000 ريال (بيســت 
و چهــار ميليارد و هشــتصد ميليون ريال) 
ارزيابــى گرديده و محدود اســت به حدود 
طول  به  مرزيست  اول  قسمت  سه  در  شماالً: 
(51/65) پنجاه و يك متر و شــصت و پنج 
سانتيمتر به باقيمانده چهل و سه اصلى دوم 
درب و ديوار به طــول (5/10) پنج متر و ده 
طول  به  مرزيست  ســوم  جاده  به  سانتيمتر 
(36/00) ســى و شش متر به باقيمانده چهل 
و سه اصلى، شرقًا: مرزيست اشتراكى به طول 
(148/50) يكصد و چهل و هشت متر و پنجاه 
سانتيمتر به شــماره يكصد و پنج فرعى از 
اشتراكى  مرزيست  جنوبًا:  اصلى،  سه  و  چهل 
به طول (98/80) نود و هشــت متر و هشتاد 
سانتيمتر به شــماره يكصد و پنج فرعى از 
چهل و ســه اصلى، غربًا: مرزيست به طول 
(141/18) يكصــد و چهل و يك متر و هجده 

سانتيمتر به جاده.
 147 باقيمانده  ثبتى  پالك  ششــدانگ  ت) 
يك  بخش  در  واقــع  اصلى  از 3871  فرعى 
برابر  كه  همدان  اســتان  نهاوند  ثبتى  حوزه 
 96/7/19 مورخ  9461/ن/96  شــماهر  نامه 
مساحت  به  نهاوند  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره 
ثبت  دكامين  عليرضا  نــام  به  مترمربع   147
و ســند مالكيت صادر گرديده، بنا به اظهار 
كارشناســان رسمى دادگســترى، واقع در 
مهديه،  مسجد  از  باالتر  مهديه،  بلوار  نهاوند، 
كوچه گلســتان 9 و به قيمــت 2105000000 
ريال (دو ميليارد و صد و پنج ميليون ريال) 
ارزيابــى گرديده و محدود اســت به حدود 
شــماالً: به طول 24 متر ديوار به ديوار پالك 
1454 فرعى از 3871 اصلى شــرقًا: به طول 
خيابان 10  به  ديواريســت  و  درب  متر   6/10
مترى جنوبًا به طــول 24 متر ديوار به ديوار 
پالك 146 فرعى از 3871 اصلى غربًا به طول 
6/15 متر ديوار به ديــوار پالك 138 و 139 

فرعى از 3871 اصلى.
ث) تجهيزات، ماشــين آالت و تأسيســات 
شــركت گلپونه نهاوند كه برابر نظريه وارده 
به شــماره 3594/ن/97 مورخ 1397/7/25 
كارشــناس رســمى دادگســترى به مبلغ 
30120000000 ريــال (ســى ميليارد و صد و 
بيســت ميليون ريال) مورد ارزيابى و قيمت 
آن ها قطعى گرديده كه مشــخصات آنها به 

شرح ذيل مى باشد.
ماشين آالت توليدى فرآورده هاى لبنى

دو دســتگاه مخزن دريافت   -1
شــير دو جداره استيل 1000 ليترى به ارتفاع 
4 متر قطر 5/2 متــر مجهز به الكتروموتور، 
همزن ســاخت مخــازن اســتيل غرب به 
شــماره هاى 86128 و 872003 هــر كدام 
پنجاه  و  (نهصد  ريــال  ارزش 950000000  به 
ميليون ريال) جمعــًا 1900000000 ريال (يك 

ميليارد و نهصد ميليون ريال)
2- يك دســتگاه مخزن استيل ساده 5000 
مجهز  غرب  اســتيل  مخازن  ساخت  ليترى 
بــه الكتروموتور، همزن، نردبــان، ترمومتر 
آنالوگ سريال 207 به ارزش 450000000 ريال 

(چهارصد و پنجاه ميليون ريال)
3- دو دســتگاه مخزن تمام اســتيل 5000 
غرب،  استيل  بهســاز  ساخت  ساده،  ليترى 
مجهز به گيربكس، الكتروموتور، پمپ استيل 
هر كدام به ارزش 325000000 ريال (ســيصد 
و بيست و پنج ميليون ريال) جمعًا به ارزش 
650000000 ريال (ششــصد و پنجاه ميليون 

ريال)
4- يك دســتگاه وان دريافت شير بر روى 
باسكول توزين به ابعاد 8 متر × 1 متر× 2 متر 
مجهز  سريال 8200639  پند،  صنايع  ساخت 
به مانيتور و كفــى 1/5 متر × 1/5 متر جمعًا 
به ارزش 250000000 ريال (دويســت و پنجاه 

ميليون ريال) 
5- يك دســتگاه وت پنيرزنى تمام استيل 
با موتور گيربكس دنده اى همراه با شاســى 
به ارزش 200000000 ريال (دويســت ميليون 

ريال) 
6- يك دستگاه مخزن پلى اتيلن 5000 ليترى 
مجهز به شاسى فلزى به ارزش 20000000 ريال 

(بيست ميليون ريال)
پايه  با  روسى  كالريفايرو  دســتگاه  يك   -7
چرخدار بــا روكش گالوانيزه روســى كرم 
رنگ ساخت USSR سريال 1139 به ارزش 
ميليون  پنجاه  و  (ســيصد  ريال   350000000

ريال)
ليترى،  پاســتورايزر 5000  دستگاه  يك   -8
تمام اســتيل، ساخت مهارت جهان به ارزش 
و  نهصد  و  ميليارد  (يــك  ريال   1950000000

پنجاه ميليون ريال)
با  خامــه  ســپراتور  دســتگاه  يــك   -9
الكتروموتور، فشار سنج 250 بار تمام استيل، 
قطر 80 ســانتى به ارزش 1250000000 ريال 
(يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال)

10- يك دســتگاه هموژنايزر ساخت مخازن 
استيل غرب سه محوره با ابعاد 1 متر× 1 متر× 
(يك  ريال   1550000000 ارزش  بــه  متر   1/5

ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال)
11-  يــك وان پلى اتيلن با شاســى فلزى 
بــه ابعاد 3 متر × 1/2 متــر× 1 متر به ارزش 

50000000 ريال (پنجاه ميليون ريال)
12- يك دســتگاه وت پنيرزنــى با موتور 
گيربكــس، ميل لنگ، شاســى بــه ارزش 

150000000 ريال (صدو پنجاه ميليون ريال)
13- يك دســتگاه مخز استيل 5000 ليترى 
سه جداره با موتور گيربكس، نردبان، ساخت 
مهارت جهــان بــه ارزش 500000000 ريال 

(پانصد ميليون ريال)
14- يك دســتگاه مخزن اســتيل ساخت 
مخازن اســتيل غرب ســه محوره با موتور 
گيربكس، نردبان دستى به ارزش 850000000 

ريال (هشتصد و پنجاه ميليون ريال) 
ليترى  استيل 2000  مخزن  دستگاه  يك   -15
ارزش  به  دســتى  نردبان  بــا  پايه،  روى  بر 

200000000 ريال (دويست ميليون ريال)
استيل  تمام  بلندر  سينك  دستگاه  يك   -16
ساخت مهارت جهان با شاسى قوطى، موتور 
كلكتور 18 انشعابى  به  مجهز  استيل،  پمپ  و 
به ارزش 6500000000 ريال (ششصد و پنجاه 

ميليون ريال)
به  مجهز  نانوايى  خميرگير  دستگاه  يك   -17
تغارگردان به قطر يك متر كرم رنگ به ارزش 

10000000 ريال (ده ميليون ريال)
18- يك دستگاه مخزن استيل 10000 ليترى 
با موتور، همزن، نردبان، ساخت گروه صنعتى 
مهارت جهــان بــه ارزش 800000000 ريال 

(هشتصد ميليون ريال)
19- يك دســتگاه مخزن استيل با ترمومتر 
عقربــه اى 500 ليترى تك جــداره درب از 
باال، ســريال 265 به ارزش 250000000 ريال 

(دويست و پنجاه ميليون ريال)
جداره  سه  استيل  مخزن  دستگاه  چهار   -20
همــراه موتور، همزن 5000 ليترى ســاخت 
مخازن اســتيل غرب به سريال هاى 86120، 
801214، 86132، 8801318، داراى ترمينال 
20 انشــعابى اســتيل هر كــدام به ارزش 
180000000 ريال (صد و هشتاد ميليون ريال) 
جمعًا بــه ارزش 720000000 ريال (هفتصد و 

بيست ميليون ريال)
21- يك دستگاه هموژنايزر سه محوره 5000 
ليترى تمام اســتيل سريال 86/50 مجهز به 
مخازن  ساخت  تســمه،  پولى،  الكتروموتور، 
استيل غرب به ابعاد 1 متر × 1 متر × 1/3 متر 
بــه ارزش 750000000 ريال (هفتصد و پنجاه 

ميليون ريال)
22- يك دستگاه مخزن استيل 3000 ليترى 
با موتور گيربكــس در باالى مخزن به ارزش 
ميليون  پنجاه  و  (ســيصد  ريال   350000000

ريال)
23- يك دستگاه شيرينگ پك به طول 2/1 
متر با تســمه به عرض 60 سانت، تابلو برق، 
ارزش 250000000  بــه  فن  پنوماتيكى،  چك 

ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال)
24- يك دســتگاه دوغ پركن با دو دستگاه 
ساكشــن 16 و 18 نازله، اتوماتيك و دستى، 
اينورتر براى تغيير سرعت، نوار نقاله 6 مترى، 
دو عدد تابلو بــرق، مجهز به ويديو به ارزش 
و  نهصد  و  ميليارد  (يــك  ريال   1950000000

پنجاه ميليون ريال)
25- يك دســتگاه شــير پركن، ســاخت 
ماشين ســازى حكمائى مجهز به الكتروپمپ 
استيل ساخت شركت مهارت جهات به ارزش 
950000000 ريــال (نهصــد و پنجاه ميليون 

ريال)
26- يك دســتگاه پركن چهار نازله ساخت 
شــركت مخازن اســتيل غرب با مخزن 80 
ليترى و يك دســتگاه جــك پنوماتيك به 
ارزش 300000000 ريال (سيصد ميليون ريال) 
27-  يك دســتگاه ســپراتور  خامه مدل 
OCH -10 همــراه پليت كولــر، تابلو برق، 
جهان  مهارت  شــركت  ساخت  الكتروپمپ، 
به ارزش 800000000 ريال (هشــتصد ميليون 

ريال)
CIP -28 مجهز به ســه مخزن سود، اسيد، 
آب، 2000 ليتــرى، با تابلوى برق، سيســتم 
مانيتورينگ، الكتروپمپ، پليت كولر، ساخت 
مهارت جهان به ارزش 1200000000 ريال (يك 

ميليارد و دويست ميليون ريال)
29- ترمينال هــاى چهار ده كاناله اســتيل 
ساخت مهارت جهان جمعًا به ارزش 70000000 

ريال (هفتاد ميليون ريال)
30- تجهيزات ســالن پنير سازى شامل يك 
دســتگاه وت با موتور ميل دنده، ميز استيل 
اســتيل  مخزن  1متر،  متــر!   2/5 چرخ دار 
ديجيتال  باســكول  همــزن،  ليترى،   1000
GAMAREY، پنج عدد تشت استيل جمعًا 
به ارزش 250000000 ريال (دويســت و پنجاه 

ميليون ريال)
تجهيزات و تأسيســات الكتريكى، مكانيكى 

و تبريدى:
1- 15 دستگاه تابلوهاى برق اصلى و ديوارى 
پنجاه  و  ريال (چهارصد  ارزش 450000000  به 

ميليون ريال)
2- كابل كشى صنعتى در سراسر كارخانه بين 
تابلوها و ماشــين آالت و تجهيزات به ارزش 

1000000000 ريال (يك ميليارد ريال)
3- لوله كشــى صنعتى تمام استيل همراه با 
 1500000000 ارزش  به  جمعًا  استيل  شير آالت 

ريال (يك ميليارد و پانصد ميليون ريال)
4- تجهيزات موتورخانه شــامل: ديگ بخار 
ســاخت آروين بخار، مشــعل دوگانه سوز، 
منبع كويلى، 1000 ليتر ســاخت شركت پاك 
ارزش  به  جمعًا  آبساران  سختى گير  بخار،  فن 

500000000 ريال (پانصد ميليون ريال)
5- گرم خانــه و ســردخانه شــامل لوله و 
هيتر،  يونيت  با  گرم خانه  پمپ،  شــيرآالت، 
با  ســردخانه  ســقف،  ديوار،  كف،  از  عايق 
مســاحت 100 مترمربع بــا اواپراتور دوفنه، 
عايق بندى، سردخانه به مساحت 50 مترمربع 
مجهز به اواپراتور جمعًا به ارزش 1500000000 

ريال (يك ميليارد و پانصد ميليون ريال)
6- آيس بانك استيل 1 متر× 1/5 متر × 2 متر 
ساخت الكترواســتيل، مجهز به تابلوى برق، 
كندانسور و خشك كن، بر روى شاسى، لوله و 
شيرآالت، آيس بانك بتنى مجهز به اوپراتور، 
به  جمعًا  پليمــرى  لوله كشــى  الكتروپمپ، 
ارزش600000000 ريال (ششصد ميليون ريال)

7- بــرج خنك كننده چوبى بــا بدنه ورق 
گالوانيزه، با نرده چوبى، الكتروفن به قطر 60 
ســانت بر روى مخزن ذخيره 2 متر× 2 متر× 
3 متر با شاســى از جنس قوطى 14 جمعًا به 
ارزش 150000000 ريــال (صدو پنجاه ميليون 

ريال)
8- كندانســون واقع در حياط، كمپرســور 
تبريدى آلمانى، پخچــال ويترينى دو درب 
نارنجى، دو دســتگاه فن بوران، آكوموالتور 
در برج خنك كننده جمعًا به ارزش 37000000 

ريال (سيصد و هفتاد ميليون ريال)
9- ســختى گير و مخزن ذخيره ســوت از 
ليترى،   3000 اســتوانه اى  سياه  ورق  جنس 
منبع كويلى ســاخت آبساران ورق گالوانيزه 

به ارزش 100000000 ريال (صد ميليون ريال)
 30 مدل  اسكرو  فشرده  هواى  كمپرسور   -10
نمايشگر  با  هواسازان  ساخت   tORNADO
ديجيتالى مجهز به تابلــوى برق به ظرفيت 
3/6 هواى فشــرده 3000 ليتــرى به ارزش 

500000000 ريال (پانصد ميليون ريال)
11- مخزن ذخيره آب چاه فلزى در ارتفاع 12 
مترى با ظرفيت 20000 ليترى، مجهز به پمپ 
كف كش، لوله هاى رفت و برگشــت، نردبان 
و  (پانصد  ريال   550000000 ارزش  بــه  جمعًا 

پنجاه ميليون ريال)
12- ســم پاش داراى نازل، فــن تهويه 80 
الكترونيك،  گام  ســاخت  ركتيفاير  سانتى، 
مخزن 6000 ليتــرى گازوئيل جمعًا به ارزش 

50000000 ريال (پنجاه ميليون ريال)
ايرانيت،  و  لولــه  قراضه،  آهــن آالت   -13
اتصــاالت PVC، دو عــدد مخــزن ورق 
گالوانيزه، لوله پوليكا، مخزن پلى اتيلن هزار 
كارگاهى  ميز  پايه،  چهار  بشكه،  چند  ليترى، 

جمعًا 70000000 ريال (هفتاد ميليون ريال)
14- باســكول 500 كيلويى چرخدار ساخت 
ايران كار به ارزش 10000000 ريال (ده ميليون 

ريال)
15- جك پالت 3 تن و گارى فلزى گالوانيزه 
دستى چرخدار 1 متر× 2 متر جمعًا به ارزش 

30000000 ريال (سى ميليون ريال) 
16- لوله كشى تأسيسات در محوطه به ارزش 

50000000 ريال (پنجاه ميليون ريال)
ســه عــدد تيرگــذارى و   -17
كابل كشى برق به انضمام روشنايى محوطه به 
ارزش 120000000 ريال (صد و بيست ميليون 

ريال):
امتيازات آب و برق 

1- امتيــاز بــرق 120 كاول بــه شــماره 
ترانس  به  مجهــز   1/6/12/840/08116/0011
ريال (يك  ارزش 1200000000  به  جمعًا  هوايى 

ميليارد و دويست ميليون ريال)
2- امتيــاز چاه آب عميق بــه اضافه هزينه 
حفارى به ارزش 650000000 (ششصد و پنجاه 

ميليون ريال)
 لوازم ادارى و خدماتى 

1- دو دســتگاه كامپيوتر PC بــا مانيتور 
تلفن،  پرينتر،  اينــچ،   20 تلويزيون   ،LCD
فاكس، بخــارى، فايل، كمدهاى رخت كن 18 
آشپزخانه،  كابينت  درب،  دو  يخچال  سلولى، 
ميز و صندلى ادارى، گاز پنج شعله، قفسه دو 
طبقه، گيره به ارزش 150000000 ريال (صد و 

پنجاه ميليون ريال)
 لوازم آزمايشگاهى:

سانتريفيوژ  شامل  آزمايشگاهى  1-تجهيزات 
قرمز GERBER، هات پليت مغناطيســى، 
درب  تك  يخچــال  ديجيتالى،  ترازوهــاى 
ترمولپ،  آزمايشــگاهى،  ظروف  يخساران، 
شيمازكو،  ســرد  انكوباتور   ،B٣٠ انكوباتور 
 PH ،8 ميــز و صندلى، كابينت، بــن مارى
متر، آنااليزر جمعًا به ارزش 950000000 ريال 

(نهصد و پنجاه ميليون ريال) 
موارد فوق از ســاعت 9 الى 12 روز  يكشنبه 
مــورخ  1398/8/19در اداره ثبــت نهاوند 
از طريق مزايده به فروش مى رســد مزايده 
از مبلــغ ارزيابى آغاز و بــه باالترين قيمت 
به  الزم  مى شود.  فروخته  نقداً  پيشــنهادى 
آب،  به  مربوط  بدهى هاى  پرداخت  است  ذكر 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتــى كه مورد مزايده داراى 
عوارض  و  مالياتى  بدهى هاى  نيز  و  باشد  آنها 
شــهردارى و غيره تا تاريــخ مزايده اعم از 
نشده  يا  شــده  معلوم  آن  قطعى  رقم  اينكه 
باشــد به عهده برنده مزايده است و نيز در 
بابت  پرداختى  وجــوه  مازاد،  وجود  صورت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده 
نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از 
تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 

خواهد شد.(م الف 171)
تاريخ انتشار: 1398/7/23 

محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

 «روح ا... زم» دارنــده كانــال تلگرامى 
معانــد و ضد انقالب «آمد نيوز» توســط 
سازمان اطالعات ســپاه پاسداران انقالب 

اسالمى دستگير شد.
روح ا... زم كه چند سالى است با راه اندازى 
كانال تلگرامى موسوم به آمد نيوز در خارج 
از مرزها به ابزارى در دست سرويس هاى 
جاسوسى و ضد انقالب تبديل شده بود و 
اقدام به نشر اخبار كذب عليه كشور مى كرد 
توســط سازمان اطالعات ســپاه پاسداران 

انقالب اسالمى دستگير شد.
كانــال تلگرامى آمدنيوز بــا ايجاد يأس 
و نااميدى و انتشــار اخبــار دروغ عليه 
مسئوالن نظام درصدد سياه نمايى و فريب 
افكار عمومى به منظور تقويت خواست 
دشــمنان و ســرويس هاى جاسوسى با 
پاســداران  بود.ســپاه  براندازانه  اهداف 
انقالب اسالمى طى بيانيه اى با اعالم خبر 
عمليات دستگيرى «روح ا... زم» سرشبكه 
سايت ضد انقالب موسوم به «آمد نيوز» 
طى عمليات پيچيده و حرفه اى ســازمان 
اطالعات ســپاه، بر شكست و جا ماندن 
سرويس هاى اطالعاتى دشمن از قدرت 

اطالعاتى سپاه تاكيد كرد.
■ درمتن اطالعيه سپاه پاسداران انقالب 

اسالمى آمده است:
«بسم ا... الرحمن الرحيم

ملت شريف و عاشورايى ايران اسالمى!
در ايام پر شــور و شعور اربعين حسينى و 
تجديد ميثاق رهــروان كربال با آرمان هاى 
جاودان ســيد و ساالر شــهيدان حضرت 
اباعبدا... الحســين (ع) كه دشــمنان امت 
اسالمى مقهور عظمت و شكوه راهپيمايى 
و اجتماع عظيم و ميليونى زائران، با حقد و 
حسد نظاره گر تجلى قدرت اسالم و جبهه 
مقاومت اســالمى شده اند؛ خداى بزرگ را 
شاكريم كه در سايه الطاف خفيه و بيكرانش، 
پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان 
اطالعات ســپاه را يارى بخشيد تا يكى از 
سرشاخه هاى سراب رســانه اى دشمن و 
جنگ روانى عليــه نظام مقدس جمهورى 
اســالمى ايران را طى يك عمليات پيچيده 
با حربه ى فريب اطالعاتى گرفتار ســازند 
و با غافلگيرى و دستگيرى اين عنصر پليد 
و مزدور، دســت برتر و ابتكار عمل خود 
را در مقابل سرويس هاى اطالعاتى دشمن 
نشان دهند.سازمان اطالعات سپاه، در اين 
عمليات حرفه اى، هوشمندانه و چند وجهى 
با به كارگيــرى روش هاى نوين اطالعاتى 
و شــگردهاى ابتــكارى، ســرويس هاى 
بيگانه را  مديريــت و  فريب داد و "روح 
ا... زم" سرشــبكه ســايت ضد انقالب و 
معاند "آمدنيوز" را كه در سال هاى اخير با 
هدايت، تامين و پشتيبانى مستقيم آنان و نيز 
حمايت ضد انقالب خارج نشين و عوامل 
داخلى آنها، به عنوان يكى از آبشخورهاى 
محورى دشمن، عمليات روانى گسترده اى 
براى اختالف افكنى در اركان نظام اسالمى، 
ايران هراسى، دروغ پردازى، القاى شبهه در 
نسل جوان نسبت به عقايد و باورهاى دينى 
و تبليغ و فراهم ســازى زمينه هاى اقدامات 
خشونت بار و تروريستى؛ ايجاد آشوب و 
ناآرامى در كشور را اداره مى كرد را به داخل 

كشور هدايت و بازداشت كند.
نامبرده به رغم اينكه تحت هدايت سرويس 
اطالعاتى فرانســه و حمايت و پشــتيبانى 
ســرويس هاى اطالعاتــى آمريكا و رژيم 
صهيونيستى و مرتبط با ساير سرويس هاى 

اطالعاتى قرار داشــت و به صورت شبانه 
روزى بــا روش هاى پيــدا و پنهان و در 
پوشش هاى گوناگون و چند اليه اى مورد 
حفاظت قرار مى گرفــت، در دام فرزندان 

ملت ايران در سازمان اطالعات سپاه افتاد.
با ســپاس بــه درگاه كبريايــى و آرزوى 
قبولى طاعات و ابراز ارادت عاشــقان اهل 
بيــت عصمت و طهارت (ع) به ســاحت 
مقدس شــهداى كربال در اين ايام نورانى 
و معنوى؛ اطالعــات تكميلى پيرامون اين 
عمليات بزرگ -كه بيانگر شكست و  جا 
ماندن ســرويس هاى اطالعاتى دشمن از 
قدرت اطالعاتى ســپاه است- و نيز شبكه 
پوششى گسترده و پيچيده مذكور، متعاقبًا 
به اســتحضار ملت قهرمان و بصير ايران 

اسالمى رسانده خواهد شد.»
روز گذشــته 22مهرماه 98 سپاه پاسداران 
خبر دســتگيرى روح ا... زم را منتشر كرد، 
كسى كه دارنده كانال تلگرامى معاند و ضد 
انقالب «آمد نيوز» بود.«سپاه پاسداران ايران 
روح ا... زم را دستگير كرد» خبر كوتاهى كه 
بُرد آن خيلى بيشتر از همين چند كلمه بود!

روح ا... زم چند ســالى است با راه اندازى 
كانال تلگرامى آمد نيوز در خارج از مرزها 
به ابزارى در دست سرويس هاى جاسوسى 
و ضد انقالب تبديل شــده بود. اين كانال 
تلگرامى با انتشــار اخبار دروغ عليه كشور 
درصدد سياه نمايى و فريب افكار عمومى 

بود و همچنين در راســتاى فعاليت همين 
سرويس هاى جاسوسى اهداف براندازانه را 

پيگيرى مى كرد.
زم كــه تالش هاى زيادى درصدد انتشــار 
اخبار نادرســت از ايران و به قول خودش 
افشــاگرى هايى عليه نظام داشــت، سال 
گذشــته در مســتندى دو قســمتى به نام 
«ايستگاه پايانى دروغ» پخش شد، نشان داد 
كه او مدت ها در تــور نيروهاى اطالعاتى 

جمهورى اسالمى بوده است.
اما روز گذشــته 22 مهرماه 98 ســازمان 
اطالعات ســپاه در بيانيه اى اعالم كرد كه 
در عملياتى پيچيده و با فريب سازمان هاى 
اطالعاتى بيگانه، روح ا... زم را بازداشــت 
كرده اســت. همچنين پــس از اعالم خبر 
رسمى بازداشــت او، كانال خبرى آمدنيوز 

نيز در دسترس سپاه پاســداران ايران قرار 
گرفت و خود كانال هم خبر بازداشتش را 

منتشر كرد!
 امــا روح ا... زم كه بود و چرا خبر 

دستگيرى او اهميت دارد؟
از وقايــع دى ماه 1396 نــام آمدنيوز بر 
ســر زبان ها افتاد. با اينكه پيش از آن و با 
بازداشت برخى خبرنگاران در داخل ايران 
به دليل ارتباط با آمدنيوز، موضوع روح ا... 
 زم و كانال او بحث برانگيز شده بود و حتى 
خود زم در گفت وگويى هايى با شبكه هاى 
فارسى زبان خارج از كشور اعتراف كرده 
بود كــه اين كانال را خــودش راه اندازى 
كــرده و همچنان هم براى افشــاگرى و 
اعالم اخبار از آن اســتفاده مى كند، اما بعد 
از اغتشاش هاى سال 96 بود كه آمدنيوز به 

عنوان يك كانال دردسرساز كه با صراحت 
مردم را دعوت به اغتشــاش مى كرد، زير 

ذره بين قرار گرفت.
فعاليت هاى آن زمان آمدنيوز به شــكلى 
بود كــه تلگرام هم كانال را با شــكايت 
ايــران و بــه دليــل تبليــغ فعاليت هاى 
تروريســتى و خشــونت آميز از دسترس 
خارج كرد. با ايــن حال كمى بعد همان 
تيم كانال ديگــرى را راه اندازى كردند، 
اما اين بار با وجود ادامه دادن همان روند 
توسط كانال، اين بار تلگرام واكنشى نشان 

نداد تا درنهايت كانالى كه حاال در اختيار 
سپاه پاسداران ايران است.

بازتــاب دســتگيرى زم در فضاى 
مجازى

دستگيرى زم در فضاى مجازى بازتاب هاى 
زيادى داشــت، عالوه بر اين كــه همه با 
دستگيرى او شــوخى كرده اند، بلكه يكى 
از مواردى كه خيلى مورد توجه قرار گرفته 
است، ريزش اعضاى كانال آمدنيوز است 
كه به شــكل چشــمگيرى از كانال خارج 

مى شوند.

روح ا... زم دستگير شد

پايان كاركانال تلگرامى مخالف نظام
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طغيان هاى بيمارى ناشى از آب و غذا در مسير زائران 
پيگيرى مى شود

مســئول تيم بهداشت محيط مركز پزشــكى حج و زيارت جمعيت هالل احمر در 
نجف اشــرف از انجام تمهيدات بهداشتى الزم براى زائران ايرانى اربعين در اين شهر 
خبر داد و گفت: يكى از وظايف تيم هاى بهداشت محيط پيگيرى و رصد طغيان هاى 

بيمارى ناشى از آب و غذا است.
رســول پرتوى در گفت و گو با ايرنا، افزود: اين پيگيــرى و رصد بدين ترتيب 
است كه به محض دريافت گزارش بيمارى و موارد مشكوك به بيمارى بالفاصله 
تيم بهداشــت محيط با تجهيزات كامل به محل اعزام و آب و غذاى مشــكوك را 

كنند. مى  بررسى 

پرداخت تسهيالت كارآفرينى بدون اخذ ضمانت 
به «مهرجويان»

 معاون اشتغال و كارآفرينى خيريه آبشار عاطفه ها از پرداخت تسهيالت به مهرجويان 
تحت پوشش اين نهاد بدون اخذ ضمانت هاى مرسوم خبر داد.

بــه گزارش فارس، ابوالفضل چمنــدى با تأكيد بر اينكه طــرح «نويد»، طرحى براى 
اشــتغال زايى و كارآفرينى در اين سازمان بود، بيان كرد: تا به امروز در هيچ جاى ايران 
سابقه نداشته كه تسهيالتى بدون ضامن ارائه شود، گفت: اين سازمان نخستين مكانى 
است كه تســهيالت را بدون ضمانت هاى مرسوم بانكى و صندوق هاى تحت نظارت 
بانك مركزى ارائه مى كند.وى داشــت: در اين مدل تســهيالت، مردم ضامن خودشان 

مى شوند، هيچ چك و سفته اى هم از آنها گرفته نمى شود. 

دولت مكلف به اعمال مدرك تحصيلى باالتر 
براى فعاالن آموزشى شد

 نمايندگان مجلس در مصوبه اى وزارت آموزش و پرورش را مكلف كردند تا براى 
فعاالن آموزشى در مدارس مدرك تحصيلى باالتر آنها را قبول كند.

به گزارش مهر، مجلس در جريان بررسى مواد باقيمانده طرح تنظيم برخى از مقررات 
مالى ادارى و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش ماده 4 اين طرح را تصويب شد.

طبق اين مصوبه در اجراى ماده 78 قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظيم بخشــى از 
مقررات مالى دولت 2 مصوب 4 اسفند 93 با اصالحات و الحاقات بعدى وزارت امور 
اقتصادى و دارايى (سازمان امور مالياتى) موظف است منابع موضوع ماده مذكور را به 

صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه هاى اقتصادى مربوط وصول كند.

دنياى امروز و بيمارى هاى روحى
 احتماال يكصد سال پيش ما كار كمتري از مغزمان مي كشيديم؛ چرا 
كه در آن زمان نه راديو و تلويزيون و سينما بود، نه ماهواره و تلفن و 
اينترنت و تبلت، نه كتاب و نه نقشه، نه خيابان و بزرگراه و نه ماشين 

و نه… در واقع درمقايسه با امروز تقريبا هيچ چيزنبود! 
به عبارتــي بعــداز خوردن نــان و پنير و چاي در صبــح زود به كار 
كشاورزي و دامداري و يا بازي مشغول مي شديم. در آن زمان خبري 

از برنامه ريزي، آينده نگري و انتخاب شغل دوم نبود. 
بعد از فصل كشــاورزي، كار ديگري باقي نمي ماند جز استراحت و 
خيال پــردازي! اما در تمدن امروزي و دنيــاي مدرن، تكنولوژي ما را 
احاطه كرده است. براي موفق بودن بايد لحظه به لحظه تصميم گيري 
كنيم. بايد انتخاب كنيم و صبور باشيم. بايد هيجان مان را كنترل كنيم و 
نبايد زود تصميم بگيريم. نبايدعقب نشيني كنيم. نبايد دعوا كنيم بلكه 
بايد شكايت كنيم. بايد مدرسه برويم و كنكور بدهيم. بايد هوشمندانه 
رفتار كنيم و ســرعت عمل داشته باشــيم. دچار سوءتفاهم نشويم و 

سوال كنيم. 
طرح هاي مختلف بدهيم و نااميد و ســرخورده نشــويم. بايد به موقع 
بخوابيم و به موقع بلند شــويم. بايد فرزندمان را درست تربيت كنيم. 
بايد براي تعطيالت مان برنامه ريزي كنيم. بايد قوانين را رعايت كنيم و 
براي موفق بودن بايد..بايد…بايد....زندگي درتمدن كنوني به سادگي 

قديم نيست.
امروزه مابه مهارت هاي رفتاري عصبي خيلي بيشتري نياز داريم. مغز 
ما بايد همه اين موارد را مديريت كند. وقتي ما تمركز كافي نداشــته 
باشيم، اشتباه مي كنيم، تصميم سريع و غلط مي گيريم، فرصت ها را از 
دست مي دهيم و نتيجه رفتارهايمان فاجعه بار و چيزي جز مشكالت 

روحي رواني نخواهد بود. 
امروزه جنگ افروزي مي كنيم و بعد سالح هاي بيشتري مي سازيم و بعد 
با قحطي و بي غذايي و بي آبي روبه رو مي شــويم و در آخر، طبيعت و 
زمين را تخريب مي كنيم. ازطرفي حريم خصوصي مان هم از بين رفته 
است. ارمغان اين وضعيت اســترس و فشار است و بعد اضطراب و 

افسردگي و بيماري هاي روحي آزاردهنده! 
به نظر مي رسد اين وضعيت پاياني ندارد و بشر قرباني محتوم خالقيت 
مغز خويش است. غيراز افســردگي و اضطراب بيماري هاي روحي 
ديگري نيز در نوجوانان و بزرگســاالن رخ مي دهد. اختالل دوقطبي، 
اســكيزوفرني، اختالل هذياني، اختالل شــخصيت، وسواس، اعتياد، 
اختالالت خواب، اختالالت خوردن، فراموشي و زوال عقل و اختالل 

روان تني جزو اين دسته  هستند.
* مجيد محمدپور 
روانپزشك

كدام نوع گياهخواري مضر است؟
 سال هاســت كه ديگــر گياهخواري تنها به علــت عدم عالقه به 
مصرف گوشــت و مرغ نيست و از ســوي برخي افراد يك انتخاب 
خودخواسته است. اما سوال اصلي اينجاست كه گياهخواري مي تواند 

تمام مواد مورد نياز بدن را تامين كند؟
مشــاور رئيس انجمن تغذيه ايران در گفت وگو با ايسنا، ضمن اشاره 
به خواص ســبزيجات و گياهان در تغذيه، گفت: سبزيجات به حفظ 
ســالمت انســان كمك مي كند و بــراي قلب و عروق بســيار مفيد 
اســت. از آنجايي كه از منابع تاميــن ويتامين ها و برخي مواد معدني 
هستند، مي توانند باعث تعديل فشارخون، پيشگيري از وقوع بيماري 
قلبي وعروقــي، پاييــن آوردن چربي نامطلوب خــون، جلوگيري از 

يبوست و... شوند.
برليانت بزرگمهر، در ادامه سبزيجات را حاوي پيش سازهاي ويتامين 
A معرفي كرد و گفت: ويتامين A در بهبود ديد چشــم ها در روز و 
شب، رشد كودكان و نوجوانان، سالمت مخاط،   سالمت دندان و لثه 
و... موثر است. نكته قابل توجه آن است كه ميوه ها و سبزيجات كهنه 
مقدار زيادي از ويتامين خود را از دســت داده اند، پس بهتر اســت از 

سبزيجات تازه و شاداب استفاده كنيم.
وى، گياهخواري را بر چهار وجه برشمرد و گفت: نوع اول گياهخواري 
«الكتوز وجيترين» اســت. در اين حالت افراد از شير و لبنيات استفاده 
مي كنند. نوع دوم كساني هستند كه از محصوالت حيواني تنها تخم مرغ 
مصرف مي كنند و دســته سوم نيز كساني هستند كه هر دو گروه مواد 

غذايي را در كنار رژيم گياهي خود استفاده مي كنند.
وي در ادامه نوع چهارم گياهخواري را «خام گياهخواري» يا گياهخواري 
صرف معرفي و اظهــار كرد: اين نوع از رژيــم گياهخواري مي تواند 
مشــكالتي براي بدن ايجاد كند. جذب پروتئين يكي از اين مشكالت 
اســت. مواد گياهي داراي منابع غني اسيدهاي آمينه اساسي براي بدن 
نيســتند؛ به همين دليل بايد تركيب منابعي از مواد گياهي استفاده شود 
كه مصرف يكي بتواند كمبود ديگري را جبران كند. به عنوان مثال براي 

جذب و دريافت پروتئين، حبوبات منابع مناسبي هستند.
اين مشاور تغذيه و رژيم درماني مشكل ديگر اين نوع خاص از رژيم 
گياهخواري را عدم دريافت كلســيم از غذا دانســت و تصريح كرد: 
كلســيم در مواد گياهي به خوبي هضم و جذب نمي شــود و قسمت 
عمده اي از آن دفع مي شــود. بنابراين توجه به مصرف كلســيم مهم 
اســت؛ چراكه كمبود آن در گروه هاي ســني مختلف مي تواند باعث 

نرمي استخوان، پوكي استخوان و راشيتيسم شود.
بزرگمهر در خصوص جذب آهن هاي گياهي، گفت: آهن هاي گياهي 
اصال جذب خوبي ندارند و الزم است تا مقداري آهن حيواني مصرف 
شــود. راه ديگر دريافت آهن از منابع گياهي مصرف همزمان ويتامين 
C در رژيم غذايي اســت؛ به عنوان مثال ليموترش به خوبي مي تواند 

اين بخش از نياز بدن را تامين كند.

دنياى اقتصاد: چهار عامل مهار بازار ارز 
 جيب پر، هوش سياه،جوراب نانو، كفش تن تاك براى دويدن 

همدان پيام: پيش بينى افزايش 25 درصدى توليد زعفران در مالير 
 اگرخام صادر نشه !! 

همشهرى: ماجراجويى در درياى سرخ 
 تام و جرى رفتن اونجا دنبال ماجر؟!

صداى زنجان: تلويزيون جايگزين خالءهاى ارتباطى بچه ها نمى شود
 بهتر از تبلت و گوشيه !!

صداى زنجان: مرواريد فوتبال ايران گم شده در ميان مرغان دريايى
 نكنه رفته باشه تو شكم يكى از مرغا ؟! 

اطالعات: پسته ايران، زعفران ايران، تاريخ كشاورزى ايران 
 همه اين ها به كام كشورهاى زرنگ!! 

سيمره: بيش از نيمى از ارز صادراتى به كشور بازنگشته است
 شايد رفته تو جيب هاى خاص ؟!

 صنعت: 10 درصد خانه هاى كشور خالى هستند 
 بدون شرح

ايسنا: طرح مجلس براى حذف زبان انگليسى از مدارس 
 كارنامه هاى كم سواد

همشهرى: كوه زباله هاى شمال به مجلس رسيد 
 سطل زباله مجلس جا نداره 

ايرنا: عكس هاى تازه تاريخچه وجود آب در مريخ را آشكار مى كند 
 آبشو لوله كشى كنيد به سمت زمين 

فرياد نهاوند: مديريت شهرستان از بيم حاشيه انتخابات به كما نرود 
 به كما هم بره با پول كانديداها به هوش مياد!! 

ايران: مردم در آرامش سياستمداران در التهاب 
 مطمئنى جابجا نگفتى سياستمدارا خونه دارن مردم فاقد خونه ؟!

همشهرى: دختران كم سن و سال دور از مدرسه 
 اونا مى خوان با عمل به نصيحت مادر بزرگشون ازدواج كنن !!
همدان پيام: خانواده هاى جديد مشــمول قطع يارانه نقدى شناســايى 

شدند 
 يارانه آنقدر كش دار شد كه به جديد و قديم رسيد!!

بودجه اجراى قانون حقوق معلوالن 
محقق شود

 هــزار و 100 ميليارد تومان براى اجراى قانون حقوق افراد داراى 
معلوليت اختصاص داده شده بود كه هنوز محقق نشده و اميد است با 
برنامه ريزى هاى الزم براى سال هاى آينده بودجه هاى خوبى محقق 
شود.معاون امور توانبخشى سازمان بهزيستى كشور گفت: پيش بينى 
كرده ايم براى سال آينده اجراى قانون حقوق افراد داراى معلوليت 33

هزار ميليارد تومان بودجه الزم دارد.
محمد نفريه با اشــاره به اينكه بودجه به صورت دوســاالنه بسته مى 
شــود، اضافه كرد: اميد است با حمايت هاى مجلس شوراى اسالمى 
براى دو سال آينده، بودجه خوب و مناسبى براى اجرايى شدن قانون 

حمايت از افراد داراى معلوليت درنظرگرفته شود.
وى خاطرنشان كرد: چون بودجه الزم براى اجراى قانون حقوق افراد 
داراى معلوليت (هزار و 100 هزار ميليارد تومان) عدد بااليى اســت، 

پيشنهاد داده ايم كه حداقل 10 هزار ميليارد تومان آن محقق شود.
قانون جامع حمايت از حقوق افراد داراى معلوليت مصوب اسفند سال 
96 است كه در هشتم ارديبهشت ماه سال 97 از سوى رياست جمهورى 
به دســتگاه هاى ذيربط ابالغ شــد.اين قانون به مسائلى مانند مناسب 
سازى، دســترس پذيرى و تردد و تحرك، خدمات بهداشتى، درمانى 
و توانبخشى، امور ورزشــى، فرهنگى، هنرى و آموزشى، كارآفرينى و 
اشتغال، مسكن، فرهنگ سازى و ارتقاى آگاهى هاى عمومى، حمايت 
هاى قضايى و تســهيالت مالياتى، معيشــت و حمايت هاى ادارى و 

استخدامى و برنامه ريزى، نظارت و منابع مالى مى پردازد.

طرح مجازات اسيدپاشى اصالح شد
نمايندگان مجلس جهت تأمين نظر شوراى نگهبان با اصالح مجازات 

اسيدپاشى موافقت كردند.
به گزارش برنا، نمايندگان مردم در شوراى اسالمى با 138 رأى موافق، 
4 رأى مخالف و 4 رأى ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در جلسه 
ماده (1) طرح تشــديد مجازات اسيدپاشــى و حمايت از بزه ديدگان 
ناشى از آن اصالح شد.در ماده (1) آمده است: هركس عمداً با پاشيدن 
اســيد يا هر نوع تركيبات شيميايى ديگر، با هر ميزان غلظت موجب 
جنايت بر نفس، عضو يا منفعت شــود در صــورت مطالبه از ناحيه 
مجنىٌ عليه يا ولى دم حســب مورد با رعايت شــرايط مقرر در كتاب 

قصاص، به قصاص نفس يا عضو يا منفعت محكوم مى شود.
همچنين نمايندگان با حذف تبصره ماده (2) طرح تشــديد مجازات 
اسيدپاشــى و حمايت از بزه ديدگان ناشى از آن با 132 رأى موافق، 6 
رأى مخالف و 5 رأى ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در جلسه 

موافقت كردند.

در 
ايران يبش از 

650 هزار نفر اختالل 
بينايى دارند، كه بيش از 
160 هزار نفر آنها تحت 

پوشش بهزيستى 
هستند.

در 
استان همدان 43 

هزار نفر معلول و كم 
توان شناسايى شده است 
5 هزار و 20 نفر از آنها 

نابينا هستند.

از 5 هزار و 20 
نفر نابينا 

در استان 
همدان

شهر همدان باالترينشهر همدان باالترين
آمار نابينايان را آمار نابينايان را 
در استان دارددر استان دارد

35 درصد زنان هستند 

اجراى طرح غربالگرى بينايى كودكان زير هفت سال در سال 97

65 درصد مردان هستند 

33 درصد روستايى 

■ همدان هزار و 838 نفر بيشترين 67 درصد شهرى هستند
تعداد را دارد 

■ اسدآباد با 138 نفر كمترين تعداد 
را دارد 

مابقى شهرستان ها 
■ مالير 749 نفر اختالل بينايى دارند
■ نهاوند 437 نفر اختالل بينايى دارند
■ بهار 429 نفر اختالل بينايى دارند

■ كبودراهنگ 312 نفر اختالل بينايى 
دارند

■ رزن 245 نفر اختالل بينايى دارند
■ فامنين 203 نفر اختالل بينايى دارند

■  40 هزار كودك غربالگرى شدند 
■  4 هزار و 300 نفر مشكوك به اختالل بيمارى نابينايى شناسايى شده 

■  هزار و 950 نفر تشخيص كم توانى بينايى و نابينايى انجام شده 

رتبه ايران در بحث نابينايى رتبه 16 ام است كه بيشتر به 
دليل تصادفات جاده اى و جنگ تحميلى مى باشد.

آمار مربوط به تعداد آمار مربوط به تعداد 
نابينايان به تناسب جمعيت نابينايان به تناسب جمعيت 

در استان همدان در استان همدان 

در 
دنيا 250 تا 300 

ميليون نفر اختالل 
بينايى دارند كه 90 درصد 
آنها در كشورهاى در حال 
توسعه هستند كه 80 درصد 

آنها باالى 50 سال سن 
دارند.

كارت دانشجويى محمد حاجى مرادى فرزند ايرج به شماره ملى 
3920656903 رشته مهندسى مكانيك دانشگاه بوعلى سينا به 
شماره دانشجويى 9612165020 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى ميالد ناصرى شاد  فرزند ابوالفضل به شماره ملى 
3860703706  رشته روانشناسى دانشگاه بوعلى سينا به شماره 
دانشجويى 923273031 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

كارت دانشجويى مهدى كاظمى مهرآبادى فرزند جعفر به شماره 
ملى 09520523857 رشته شيمى محض دانشگاه بوعلى سينا به 
شماره دانشجويى 9712103034 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

نگاهى به آمار 
روشندالن در استان
عصاى سفيد عصاى سفيد 
مردمك بينا!مردمك بينا!
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اشتغال

مسئله بزرگ شدن اقتصاد است و بس
 اقتصادى كه بازدهى صنعت در آن 6 درصد و بازدهى تجارت 200

تا 300 درصد است با مشكالت عديده دست و پنجه نرم خواهد كرد 
كه قطعا به تضعيف قدرت خريد فقرا و طبقه متوســط منجر خواهد 
شــد. اين موانع گرچه دردسرساز هستند ولى با اجراى سياست هايى 

قابل رفع شدن است.
عبور كردن از پيچ ســخت تحريم ها ربط مستقيم دارد به تعريفى كه 
هركس مى تواند از عبور و ســختى بدهد. آن طور كه من مى خواهم 
تعريف كنم، بايد براى اين گذر يــك ما به ازاى واقعى يافت؛ از نظر 
مــن زمانى مى توانيم ادعا كنيم از پيچ ســخت تحريم ها عبور كرديم 
كه بتوانيم به راحتى نفت خود را بفروشــيم، درآمدهاى ارزى خود را 
آزادانه وارد كشور كنيم و با سياست هاى اجرا شده از سوى نهادهاى 
باالدســتى شــكوفايى اقتصادى به وجود آيد. به بيان ساده تر زمانى 
مى توانيم ادعا كنيم كه از سختى ها عبور كرديم كه از كشورى مصرف 
كننده به اقتصادى توليد كننده تبديل شويم. طبعا با اين تعريف ما هنوز 

مسيرى طوالنى تا گذر از اين تنگه داريم.
اقتصاد ايران در دو ســال گذشته از شــوك خروج امريكا از برجام و 
تحريم اقتصادى يك جانبه اين كشــور آســيب هايى ديد. با اين حال 
مســاله اين است كه حاكميت اياالت متحده اگر بخواهد اقتصاد ايران 
در سالهاى آينده هم رشد منفى به اندازه امسال داشته باشد، بايد بتواند 
حداقــل اروپا را با خود متحد كند تا تحريم ايران در شــوراى امنيت 
به تصويب برســد. با اين همه تك روى  آمريكايى ها و شرايط خاص 

امروز اين اتفاق را تا حدود زيادى نامحتمل كرده است.
اقتصاد ايران چنانچه با تحريم هاى بيشترى مواجه نشود، كه در شرايط 
فعلى محتمل نيست، در سال آينده وضعيتى ديگر خواهد داشت؛ چرا 
كه شــوكى به اقتصاد ايران در سال گذشته وارد شد و به منفى شدن 
شاخص هاى اقتصادى، از طريق منفى كردن رشد اقتصادى و باال رفتن 
نرخ تورم، منجر شد. پس از وارد شدن يك شوك اگر شوك جديدى 
به وجود نيايد، طبيعى است كه روند اقتصادى به تعادل برسد ولى اين 
مهم ناشى از اجراى سياســت خاصى نيست بلكه حاصل كاهش اثر 
بحرانى آن شــوك است. اين ميان بايد توجه داشت كه مقايسه اصلى 
نبايد ميان شاخص هاى دو سال متفاوت صورت گيرد كه بايد حاصل 
مقايســه قيمت كاالها باشد؛ براين اساس مى توان گفت قيمت كاالها 
در ســال آينده به وضعيت دو ســال پيش باز نخواهد گشــت و اين 
صرفا كاالهاى وارداتى را شامل نمى شود بلكه ديگر كاالها و از جمله 

توليدات داخلى را هم در بر مى گيرد.
مســئله اصلى اقتصاد ايران به طور كلى اين اســت كه بايد قرص نان 
خود را بزرگ كنيم يعنى با رشدى مناسب اقتصاد بزرگ تر شود و اين 
رشــد بايد در بخش صنعت و توليد رخ دهد. موانع عملى نشدن اين 
مهم با اجراى سياســت هايى قابل رفع شــدن است و از دولت انتظار 
مى رود چنين كند. طبيعى است در اقتصادى كه بازدهى بخش صنعت 
6 درصد است ولى بازدهى تجارت بين 200 تا 300 درصد است، چرا 
بايد رشد توليد به وجود بيايد؟ قيمت مسكن چند برابر افزايش يافت؟ 
طبيعى اســت سرمايه هاى كشور نيز به اين بخش ها مى رود و اين نيز 
به معناى آن اســت كه اكنون نه تنها فقرا بلكه طبقه متوسط هم ديگر 

امكان داشتن سرپناهى را ندارد.
جمشيد پژويان
 كارشناس اقتصادى

يارانه ها پنجشنبه واريز مى شود
 برخى 2بار يارانه مى گيرند

 يارانه مهر ماه ساعت 24 روز پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واريز مى شود، اين 
در حالى اســت كه يارانه افرادى كه به دليل تكميل نشدن حساب بانكى در شهريور ماه 

پرداخت نشده بود نيز به همراه يارانه مهر پرداخت خواهد شد.
به گزارش ايســنا، طبق اعالم ســازمان هدفمندى يارانه ها يكصــد و چهارمين مرحله از 
پرداخت يارانه هاى نقدى روز پنجشنبه (25 مهرماه) انجام خواهد شد. همراه با پرداخت 
يارانه نقدى مهر ماه وضعيت كسانى كه در شهريور ماه به دليلى خارج از حذف پردرآمدها، 

يارانه نگرفته بودند نيز مشــخص مى شــود.ماجرا از اين قرار است كه در شهريور حذف 
يارانه نقدى براساس قانون بودجه امسال براى سه دهك باالى درآمدى آغاز شد و وزارت 
كار، تعاون و رفاه اجتماعى اعالم كرد در مرحله اول حذف يارانه نقدى 163 هزار خانوار 
كه حدود 700 هزار نفر هستند را به سازمان هدفمندى اعالم كرده و يارانه آنها پرداخت 
نشده است.اما در كنار اين 163 هزار خانوار يارانه تعداد  ديگرى واريز نشد كه در بين آنها 

افراد نيازمندى وجود داشتند و نسبت به اين موضوع اعتراض كردند.
آن چه كه سازمان هدفمندى يارانه ها در اين رابطه اعالم كرد از اين حكايت داشت كه عدم 
واريز به دليل تكميل نبودن اطالعات بانكى و حســاب آنها بوده است؛ به طورى كه  اگر 
قرار بر تغيير سرپرست خانوار به هر دليلى از جمله فوت و بدسرپرستى باشد  بايد افراد 

به بانك مراجعه كرده و تغيير حساب دهند. بر اين اساس در شهريور برخى خانوارها در 
زمان مشخص تغيير حساب نداده اند و فرايند آن انجام نشده است كه يارانه به حسابشان 
واريز شود. از اين رو يارانه براى آنها به دليل مشخص نبودن وضعيت حساب واريز نشده 

و از مهرماه مجددا دريافت خواهند كرد.
اما دريافت اطالعات تازه از سازمان هدفمندى يارانه ها در مورد وضعيت كسانى كه به اين 
دليل يارانه آنها در شهريور واريز نشده است نشان مى دهد كه تاكنون 85 درصد اين افراد 
براى تكميل اطالعات بانكى خود اقدام كرده و وضعيت آنها روشن شده است از اين رو 
در مهر ماه در كنار يارانه اين ماه، مبلغ 45 هزار و  500 تومانى كه در شــهريور براى آنها 

واريز نشده پرداخت مى شود.

كارت دانشجويى مريم محمدى فرزند على به شماره ملى 
0371543428 رشته مهندسى معمارى دانشگاه بوعلى سينا به 

شماره دانشجويى 9412855020 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى زهرا سيفى فرزند خسرو به شماره ملى 
3861012677 رشته علوم تربيتى دانشگاه بوعلى سينا به شماره 
دانشجويى 9612290042 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

ق  روی  وز  ر  ی  و ط ع ق را روی  وز  ر  ی  و ط ع نرا تان ھمدا نا تان ھمدا ا

كاهش جزئى قيمت لوازم خانگى
 جديدترين آمار منتشــر شده از سوى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت (صمت) حاكى از كاهش قيمت كمتر از يك درصدى در 
برخى از انواع لوازم خانگى در مردادماه امســال نسبت به ماه قبل 

از آن است.
به گزارش ايســنا، در جديدترين آمار منتشر شده از سوى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت (صمت)، عالوه بر قيمت كاالهاى اساسى 
و تغييرات آن ها نسبت به سال و ماه قبل كه هميشه منتشر مى شد، 
گزارشــى از قيمت 56 قلم كاالى اساســى ديگر از تير ماه امسال 

ارائه شده است.
در اين آمار قيمت شــش نوع لوازم خانگى نيز ذكر شده كه قيمت 
چهار نوع از آن ها در مردادماه امســال نســبت به تير ماه كاهش 

جزئى داشته است.
بيشــترين كاهش قيمت مربوط به لباسشويى آبسال هفت كيلويى 
سفيد است كه قيمت آن با يك درصد كاهش در مرداد ماه امسال به 
چهار ميليون و 858 هزار تومان رسيده است. قيمت اين محصول 
در تيرماه امسال حدود چهار ميليون و 908 هزار تومان بوده است.

قيمت تلويزيون سامسونگ 49 اينچ 6900 نيز در مرداد ماه امسال 
نســبت به ماه قبلش 9دهم درصد كاهش داشته است. اين كاال در 
تيرماه امسال حدود هشت ميليون و 729 هزار تومان و در مرداد ماه 

نيز هشت ميليون و 649 هزار تومان فروخته شده است.
همچنين قيمت يخچال و فريزر الكترواســتيل مدل ٢۴ESR در 
تيرماه و مردادماه امســال به ترتيب 9 ميليون و 541 هزار تومان و 
9 ميليــون و 486 هزار تومان بوده كه نشــان مى دهد قيمت اين 
محصول در مرداد نســبت به ماه قبــل از آن 6دهم درصد كاهش 

داشته است.
لباسشــويى سامســونگ هفت كيلويى مدل 1243 سيلور نيز در 
مردادماه امسال حدود هفت ميليون و 562 هزار تومان عرضه شده 
كه نسبت به فروش اين كاال در تيرماه به قيمت هفت ميليون و 604

هزار تومان، 5دهم درصد كاهش داشته است.
در اين ميان قيمت يخچال الكترواستيل مدل ٢٧ES و تلويزيون 
سامســونگ 55اينچ 7900 در مرداد ماه امسال نسبت به تيرماه به 
ترتيب 4دهم و 3دهم درصد افزايش داشته است. اين دو محصول 
در مردادماه به ترتيب به قيمت چهار ميليون و 847 هزار تومان و 

11 ميليون و 687 هزار تومان فروخته شده است.

غزل اسالمي »
 با تصويب طرح مجموعه شهرى، شهر 

همدان كالن شهر شد. 
ديروز در صحن شــوراى عالى شهرسازى 
و معمارى به رياســت وزير راه و حضور 
مديران استان طرح مجموعه شهري همدان 

تصويب شد. 
بــا اجراي اين طرح شــهرهاي صالح آباد، 
بهار، مريانج، جورقان، مهاجران و الله جين 

جزو اين مجموعه شهري مي شوند. 
مديركل راه و شهرسازي همدان تصويب 
اين طرح را پس از پايان جلسه و طي تماس 
تلفني، به خبرنگار همدان پيام اعالم كرد و 
گفت كه تصويب طرح مجموعه شــهري 
پس از 7 سال در صحن علني شوراي عالي 

شهرسازي نتيجه تالش شبانه روزي يك سال 
گذشته مجموعه راه وشهرسازي است.

حسن ربانى ارشد توضيح داد: با اجراي طرح 
مجموعه شــهري، كاركرد هريك از شــهرها 
حفظ مي شــود و به عنوان همــكار يكديگر 
مشتركاتي مانند كشتارگاه مركزي، ميدان ميوه 

و تره بار مركزي و موارد ديگر دارند.
به گفته وي، طرح مجموعه شهرى همدان به 
مركزيت شــهر همدان و 6 شهر ديگر نزديك 
همدان تشــكيل شده اســت كه براى هر يك 
وظايف و نقش هاى مشــخص  تعريف شده 

است.
مدير كل راه و شهرســازى اســتان همدان در 
ادامه افزود: طرح مجموعه شــهرى همدان از 
مهمترين طرح هاى باال دســتى بــوده كه براى 

هدايت و توســعه منطقه شــهرى همدان به 
خصوص شهر همدان بسيار مهم و راهگشاى 

مى باشد.
رباني ارشــد يادآورشــد: اين طرح، جزء چند 
طرح پيشــرو در مجموعه هاى شهرى كشور 
مى باشد و مجمموعه شهر همدان داراى اسناد 
معتبر و احكام مشخصى براى نحوه توسعه و 

راهبرى در آينده مى باشد.
 درباره طرح مجموعه شهرى

طرح جامع شهرى طرح بلند مدتى است كه 
در آن نحوه اســتفاده از اراضى و منطقه بندى 
مربــوط به حوزه هــاى مســكونى، صنعتى، 
بازرگانى، ادارى و كشــاورزى و تأسيسات و 
تجهيزات و تسهيالت شهرى و نيازمندى هاى 
عمومى شهرى، خطوط كلى ارتباطى و محل 

مراكــز انتهايى خط (ترمينــال) و فرودگاه ها 
و بنادر و ســطح الزم براى ايجاد تأسيسات 
و تجهيــزات و تســهيالت عمومــى مناطق 
نوسازى، بهســازى و اولويت هاى مربوط به 
آن ها تعيين مى شــود و ضوابــط و مقررات 
مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط 
مربوط به حفظ بنا و نماهاى تاريخى و مناظر 
طبيعــى، تهيه و تنظيم مى شــود. طرح جامع 
شــهر بر حســب ضرورت قابل تجديدنظر 

خواهد بود.
از آن جايــى كــه محدوده فيزيكى شــهرها، 
هيچ گاه پاســخگوى طرح هاى شهرى نيستند 
و اين موضوع در رابطه با شــهرهاى بزرگ و 
محدوده هاى عملكردى آنها مشــهودتر است، 
در ســال 1374، در هيــأت دولت مصوبه اى 

مديريت  و  نــام (طرح ريــزى  به 
مجموعه شــهرى تهران و ســاير 
شهرهاى بزرگ كشور و شهرهاى 
اطــراف آنهــا) تصويب شــد كه 
مجموعه  طرح هاى  تهيه  ضرورت 

شهرى را مطرح مى ساخت.
در حال حاضر نيز طرح مجموعه 
شهرى تهران تهيه و تصويب شده 
است و شــهرهاى همدان، شيراز ، 
مشــهد و تبريز نيز در مرحله تهيه 
دارند .  قرار  شهرى  مجموعه  طرح 
در طــرح منطقه شــهرى، شــهر 
از  مجموعه اى  براى  است  مركزى 
سكونت گاه هاى پيرامون كه با هم 

ارتباط فيزيكى بسيارى دارند.
طرح مجموعه شــهرى اهدافي مانند سامان 
دهى اسكان جمعيت در آينده، آرايش شبكه 
شهرى و روستايى از زمين، هدايت و كنترل 
استفاده از زمين، اسكان گروه هاى كم درآمد 
نظام  بهبود  و  حاشيه نشــينى)  (ســامان دهى 
مديريت شهرى (بر مبناى مديريت مجموعه) 

را دنبال مى كند.
هيأت وزيران در جلســه مورخ 13/ 8/ 1374
بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى (راه 
و شهرســازى) و به اســتناد اصل 138 قانون 
اساسى جمهورى اسالمى و به منظور امكان و 
ايجاد واحد براى شهر تهران و ساير شهرهاى 
بــزرگ، چارچــوب طرح ريــزى و مديريت 
مجموعه شهرى تهران و ساير شهرهاى بزرگ 
كشور و شهرهاى اطراف آنها را تصويب كرد.

ــاون، كار و  ــاون اشــتغال اداره كل تع  مع
رفــاه اجتماعــى اســتان همــدان از پرداخــت 
1700 ميليــارد تومان تســهيالت اشــتغالزا در 
ســالجارى خبــر داد و گفــت: در ســالجارى 
2500 ميليــارد تومــان ســرمايه گذارى در 

اســتان صــورت گرفتــه اســت.
ــا بيــان اينكــه انحــراف  مصطفــى قربانفــر ب
تســهيالت اشــتغالزا در اســتان همــدان 5.6

درصــد اســت، از شناســايى و غيرفعــال 
ــر  ــتان خب ــتغالزا در اس ــرح اش ــدن 25 ط ش

داد.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه انحراف تســهيالت 
اشــتغال در كشــور 15 درصــد اســت، اظهار 
ــاى  ــر طرح ه ــه ب ــى ك ــا نظارت هاي ــرد: ب ك
اشــتغالزاى اســتان صــورت گرفتــه، تــا 
كنــون 25 مــورد انحــراف در طرح هــاى 
اشــتغال اســتان شناســايى و تســهيالت آنهــا 

غيرفعــال شــده اســت.
وى بــه ايســنا گفــت: بــه بانك هــاى عامــل 
اســتان نامــه  داده شــده تــا تســهيالت افرادى 
كــه بــراى طرح هــاى اشــتغالزا وام دريافــت 

ــا در عمــل دچــار انحــراف شــده  ــرده ام ك
ــرخ  ــا ن ــه شــود و ب ــد يكجــا پــس گرفت ان

آزاد حســاب كننــد.
قربانفــر يــادآور شــد: از ســال 96 تــا كنــون 
ــتان  ــتايى در اس ــتغال روس ــرح اش 2326 ط
دريافــت  اشــتغال  تســهيالت  همــدان 
ــرح  ــداد 1300 ط ــن تع ــه از اي ــد ك كرده ان
مربــوط بــه اداره كار بــوده و از ايــن تعــداد 
25 مــورد انحــراف شناســايى شــده اســت.

معــاون اشــتغال اداره كل تعــاون، كار و رفــاه 
ــرد: در  ــوان ك اجتماعــى اســتان همــدان عن
ــارد  ــوع 303 ميلي ــدان در مجم ــتان هم اس
روســتايى  اشــتغال  تســهيالت  تومــان 
ــان آن  ــارد توم پرداخــت شــده كــه 80 ميلي
ــان  ــارد توم ــال و 220 ميلي ــه امس ــق ب متعل

ــوده اســت. ــته ب ــال گذش ــه س ــق ب متعل
وى بــا اشــاره بــه پرداخــت تســهيالت 
و  امــداد  كميتــه  توســط  خوداشــتغالى 

بهزيســتى، خاطرنشــان كــرد: ايــن دو نهــاد 
تومــان  ميليــارد   100 ســاليانه  حمايتــى 
تســهيالت خوداشــتغالى پرداخــت مى كننــد 
كــه در ســالجارى نيــز 150 ميليــارد تومــان 

ــد. ــهميه دارن س
ــن  ــان اينكــه براســاس آخري ــا بي ــر ب قربانف
طــرح  در  نفــر   526 كار  وزارت  آمــار 
ــه داد: در  ــته اند، ادام ــرارداد بس كارورزى ق
اســتان همــدان 526 نفــر در طــرح كارورزى 
ــت 112 ــه در نهاي ــد ك ــته ان ــرارداد بس ق

ــه  ــه طوريك ــدند ب ــازار ش ــذب ب ــر ج نف
ــك  ــرق، مكاني ــه ب ــى از جمل ــته هاى فن رش
ــه  ــتند ك ــته هايى هس ــابدارى از رش و حس
بيشــترين جــذب را در بــازار كار داشــته اند.
وى بــا بيــان اينكــه فامنيــن بيشــترين جذب 
كــرد:  اظهــار  اســت،  داشــته  را  كارورز 
ــى  ــهر كوچك ــه ش ــود اينك ــا وج ــن ب فامني
ــرد  ــود عملك ــهم خ ــه س ــبت ب ــت نس اس
خوبــى داشــته و شهرســتان نهاونــد كمترين 
عملكــرد را در جــذب كارورزان داشــته 

اســت.

با مصوبه وزارتى مجموعه شهرى همدان و حومه به سرانجام رسيد

تصويب كالنشهرى همدان

معاون اشتغال اداره كل كار -مطرح كرد

شناسايى انحراف در 25 طرح اشتغالزاى استان

منطقه اى كردن دستمزد 
به نفع كارگران است؟

 دبيركل كانون عالــى انجمن هاى صنفى كارگران با ابراز مخالفت 
نســبت به تعيين دستمزد منطقه اى براى كارگران گفت: در تعيين مزد 

منطقه اى حداقل هاى قانون كار بايد رعايت شود.
هادى ابوى درباره منطقه اى شــدن دستمزد كارگران، گفت: امروز به 
دنبال بحث هايى كه در خصوص تبديل شدن به دهكده جهانى مطرح 
مى شود ديگر مفاهيمى مثل مزد منطقه اى و تعيين جداگانه دستمزد در 

نقاط مختلف كمرنگ شده است.
 رعايت حداقل هاى قانون كار در تعيين مزد منطقه اى 

وى با بيان اينكه نمى توانيم براى همه كشــور جداگانه دستمزد تعيين 
كنيم، ادامــه داد: در حال حاضر بحث  درآمدها وهزينه هاى عموميت 
دارد و نمى توان از هم تفكيك كرد چون همه كشور شرايط تورمى را 
تجربه مى كنند و اين طور نيســت كه بگوييم در يك شهر دور افتاده 

تورم و هزينه ها كمتر از يك شهر بزرگ يا كالن شهر است.
دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران با ابراز مخالفت نسبت 
به تعيين مزد منطقه اى، به ايسنا گفت: مزد منطقه اى آيتم هاى مختلفى 
دارد و حداقل هاى قانون كار بايد رعايت شــود ولى چون اين آيتم ها 
رعايت نمى شــود نگران تضييع حقوق كارگران و ســوء استفاده هاى 

احتمالى آن هستيم.
 تغيير اقليم و شيوه زندگى با تغيين مزد منطقه اى

بــه گفته ابوى، تعيين مزد منطقه اى اقليم ها و شــيوه زندگى و كار در 
نقاط مختلف را دچار تغيير كرده و زمينه ايجاد مهاجرت معكوس را 

به وجود مى آورد.
اين مقام مسئول كارگرى خاطرنشان كرد: اين تصور كه در شهرهاى 
كوچك هزينه ها كمتر اســت اشتباه اســت چون همه كشور به يك 
اندازه شرايط اقتصادى و تورم را تحمل مى كنند. متاسفانه در بحث 
كمك به معيشــت خانوارهاى كارگرى عملكرد خوبى نداشته ايم و 
بيشترين قشــرى كه زيرفشار هزينه ها آســيب مى بينند خانوارهاى 

كارگرى هستند.
  تعيين فوق العاده هاى خاص براى مناطق بد آب و هوا

وى درعين حال با اشاره به شرايط سخت كار در برخى از نقاط كشور 
گفت: در بعضى از مناطق كه به لحاظ كارى از سختى كار برخوردارند 
مى توانيــم فارغ از آنچه به عنوان حداقــل مزد تعيين مى كنيم، مبلغى 
تحت عنوان فوق العاده بدى آب و هوا يا ســختى كار در نظر بگيريم 
ولى اين به منزله منطقه اى كردن مزد نيست و تسهيالتى است كه جدا 

از حداقل دستمزد براى نيروى كار در نظر گرفته مى شود.
وى افزود: متاســفانه برخى نيروهاى كار بــا اين تصور كه درآمد در 
شــهرهاى بزرگ بيشتر است و مى توانند زندگى بهترى براى خانواده 
خود فراهم كنند از محل سكونت خود به شهرهاى بزرگ مى آيند در 
حالى كه هزينه هاى سنگين كالن شهرها را محاسبه نمى كنند و از اين 
اصل كه هرچه درآمد بيشتر هزينه ها هم بيشتر غافل مى شوند لذا اين 

آمدن به كالن شهرها به سود نيروى كار نيست.
به گزارش ايســنا،  در قانون كار اشاره اى به تعيين مزد منطقه اى نشده 
اما شركاى اجتماعى مى توانند براى تعيين حداقل دستمزد به شكل ملى 
و منطقه اى و بر حســب نوع فعاليت يا صنعت به توافق جمعى روى 
بياورند. برابر ماده 41 قانون كار، شــوراى عالى كار همه ســاله ميزان 
حداقل دستمزد كارگران را براى نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف 
بر اساس درصد نرخ تورم اعالمى بانك مركزى و سبد معيشت خانوار 

تعيين مى كند.

آگهي حصر وراثت
آقاى احمد گلزارى عزيز داراى شــماره شناسنامه  9972 به شرح دادخواست كالسه 457/98ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان على گلزارى عزيز به شماره شناســنامه  4735 در تاريخ 98/7/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-احمد گلزارى عزيز فرزند على به شماره شناسنامه 9972 متولد1350 فرزند متوفى 2- حسين گلزارى 
عزيز فرزند على به شــماره شناسنامه 77 متولد1347 فرزند متوفى 3-ســلطه امين آزاد فرزند حمزه على به شماره شناسنامه 3444 متولد1321 همسر 
متوفى 4- باال گلزارى عزيز فرزند على به شــماره شناســنامه 6775 متولد1338 فرزند متوفى 5- ربابه گلزارى عزيز فرزند على به شــماره شناسنامه 
6952 متولد1339 فرزند متوفى 6- حســن گلزارى عزيز فرزند على به شماره شناسنامه 162 متولد1364 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 262)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره   139860326002000362مورخ 1398/5/31 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حســين رضا سرمدى فضلى فرزند محمودعلى به شماره شناسنامه 949 
صادره از كبودرآهنگ در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به  مساحت 54828/41 مترمربع پالك 305  اصلى واقع در بخش 4 همدان  روستاى قادرآباد  
خريدارى از مالك رسمى آقاى محمودعلى سرمدى فضلى محرز گرديده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 141)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/23
محمدصادق بهرامى، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگتاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/8



C M

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

سه شنبه  23 مهرماه 1398  شماره 3595

7

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

برگزارى بيش از 400 برنامه متنوع اوقات 
فراغت در شهرستان رزن

 چهارمين جلسه ستاد ساماندهى جوانان با دستور جلسه ارزيابى 
برنامه هــاى اوقات فراغت و تقدير از دســتگاه هاى برتردر حوزه 

اوقات فراغت در سالن اجتماعات فرماندارى برگزار شد.
چهارمين جلســه ستاد ســاماندهى جوانان با دستور جلسه ارزيابى 
برنامه هاى اوقات فراغت دســتگاها و تقدير از دستگاه هاى برتردر 
حــوزه اوقات فراغت با حضور اعضاى ســتاد و به رياســت رضا 
ســالمتى فرماندار شهرستان رزن در ســالن اجتماعات فرماندارى 

برگزار شد.
مهدى كرمانى دبير جلســه ســتاد ضمن قرائت دستور جلسه، بيان 
كردنــد كه اداره ورزش به غير از كالس هاى مختلف ورزشــى در 
دو بخــش آقايان و بانوان بيش از 70 برنامه ومســابقه به مناســبت 
هاى گوناگون در طول ايام تابستان برگزار كرده است .همچنين پس 
از ارســال برنامه هاى اوقات فراغت توسط دستگاه هاى شهرستان 
بيش از 400 برنامه متنوع اوقات فراغت در ســطح شهرستان برگزار 
گرديده اســت كه پس از ارزيابــى امور كتابخانــه ها،كميته امداد 
ســردرود و بهزيستى به عنوان دســتگاه هاى برتر در اجراى برنامه 

ها معرفى شدند.
در ادامه جلسه،برنامه هاى اوقات فراغت دستگاه هاى برتر در قالب 

پاورپوينت به حاضرين در جلسه به نمايش گذاشته شد.
سپس ســالمتى فرماندار شهرســتان رزن ضمن تقدير وتشكر از 
زحمــات همه ادارات باالخــص اداره ورزش و جوانان رزن در 
اجراى برنامه هاى اوقات فراغت، فرارســيدن اربعين حســينى را 
تســليت گفته وبراى همه مسافرين اربعين آرزوى سالمتى كردند.

ايشان خاطر نشــان كردند پياده رويى اربعين يك همايش ملى - 
مذهبى اســت كه از تمام دنيا در اين همايش شركت كرده وهمه 
نور قدرت اســالم را درآن مى بيننــد ويكى از داليل عقيم ماندن 
برنامه هاى آمريكا ونرســيدن به اهــداف پليدش همين رزمايش 

بزرگ جهان اسالم است.
ايشان در ادامه افزودند همه كارها بايد براى خدمت به مردم ودر 
نهايت رســيدن به قرب ا...ى باشد بايد كارها انعكاس داده شود 
تا مردم بدانندكه خدمتگزارانشــان چــه كارهايى انجام مى دهند.

بايد از نيروى انسانى وپتانسيل شهرستان حداكثر استفاده صورت 
گيرد تا برنامه ها به درســتى وبه نحو مطلوب انجام گيرد.

در پايان جلسه با اهداى لوح از دستگاه هاى برتر تقدير به عمل آمد.

مقام قهرمانى مسابقات دو پيادروى كشور 
از آن پيشكسوت ماليرى

 شكرا... جعفرى پيشكسوت ماليرى با اقتدار بر سكوى قهرمانى 
مسابقات قهرمانى دو پياده روى پيشكسوتان كشور ايستاد.

شــكرا... جعفرى پيشكســوت ماليرى كه در مسابقات قهرمانى دو 
پياده روى پيشكسوتان كشور به مزبانى استان البرز شركت كرده بود 
توانست در ماده 5000 متر پياده روى با ثبت ركورد سى ودو دقيقه و 
چهل ثانيه مقام قهرمانى و مدال طالى اين مسابقات را ازآن خود كند
كيانى معاونت اداره ورزش وجوانان شهرستان مالير كسب اين مدال 
ارزشــمند را به جامعه ورزش شهرســتان و اســتان تبريك گفت و 
پيشكسوتان را ســرمايه هايى ماندگار در ورزش دانست و استفاده 
از تجارب ارزنده آنها را در راه پيشــرفت و گســترش ورزش مهم 

تلقى كرد
شايان ذكر اســت جعفرى از سال 48 تا كنون در اين رشته ورزشى 
فعاليــت ميكنــد و در كارنامه درخشــان فعاليتهاى ورزشــى خود 
مقامهايى چون نايب قهرمانى جهان و آسيا , قهرمانى كشور و .... را 

به ثبت رسانده است.

ضور تكواندو كاران همدان در تيم هاى 
مطرح كشور

 بعــد از حضور تيم هاى تكواندو همدان در ليگ كشــور؛ چهار 
تكگواندو كار ازهمدان توســط تيم هاى مطرح كشــور با قراردادى 

شش ماهه جذب شدند .
ــتان  ــان اس ــى اداره كل ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد از  ــدان؛ بع ــتان هم ــدو اس ــأت تكوان ــل از هي ــه نق ــدان و ب هم
ــاى  ــگ ه ــدان در لي ــدو هم ــاى تكوان ــم ه ــترده تي ــور گس حض
ــاى  ــم ه ــط تي ــتعداد توس ــا اس ــتعد و ب ــان مس ــورى ؛ بازيكن كش
صعــود كننــده بــه مرحلــه بعــد ليــگ ، شناســايى شــدند و بــا ايــن 

ــتند . ــرارداد بس ــدو كاران ق تكوان
ابوالفضل كرمى در رده سنى نونهاالن به تيم پاس قوامين پيوست تا 

اين تيم را در مرحله نهايى ليگ كمك نمايد .
دانيال بدرمنير و حســين جان جــان بازيكنان ماليرى تيم نوجوانان 
استان همدان نيز با تيم نوجوانان پاس قوامين قرارداد بستند و آرمان 
مهــدوى راد بازيكن نهاوندى با تيم مطرح "كن" براى بازى در ليگ 

برتر بزرگساالن به مدت يك سال به توافق رسيد .

داور ماليرى به مسابقات بين المللى 
صربستان دعوت شد

 رضــا صفرخانيــان داور ملــى و بيــن المللــى تكوانــدو اســتان 
ــى  ــن الملل ــابقات بي ــه مس ــر ب ــتان مالي ــل شهرس ــدان و اه هم

ــد. ــوت ش ــتان دع صربس
رضا صفرخانيان داور خوش آوازه تكواندو مالير و استان همدان بار 

ديگر براى قضاوت به يك تورنمنت معتبر دعوت شد .
رضا صفرخانيان كه سوابق داورى بســيار مناسبى در پرونده كارى 
خويش دارد افزود: تمام تالشم را ميكنم تا به عنوان يك سرباز براى 

كشورم دراين عرصه موفق باشم . 

شهردارى همدان در برزخ بجنورد 
 هفته پنجم رقابت هاى فوتبال دســته دوم باشگاه هاى كشور جام 

آزادگان امروز با انجام هفت ديدار در گروه اول دنبال مى شود.
 در اين هفته تيم فوتبال شهردارى همدان راهى بجنورد شده تا امروز 
در ورزشگاه 19 مهر بجنورد مقابل اترك اين شهر قرار بگيرد شاگردان 
هادى گل محمدى با كســب دو پيروزى و يك تســاوى 7 امتيازى 
مى باشــد و در اين ديدار به دنبال كسب ســه امتياز كامل و رساندن 
خود به صدر جدول است تيم اترك بجنورد با يك امتياز حال و روز 
خوشــى در جدول ندارد اما در اين ديدار خانگى در تالش اســت تا 
بتواند به پيروزى رسيده و وضعيت خود را سر و سامان دهد شهردارى 
آرام آرام به هماهنگى و هارمونى مورد نظر هادى گل محمدى مى رسد 
اين تيم با نمايش بــازى زيبا و فوتبال مالكانه تالش مى كند تا ضمن 
ارائه بازى زيبا به كسب امتياز نيز بپردازد شهردارى با داشتن بازيكنان 
جوان و با تجربه مى تواند در برابر هر تيمى قدرتمند باشد اين تيم به 
دنبال آن اســت تا در اين دوره از رقابت ها با كسب نتايج قابل قبول 
بتواند جايگاه مناســبى براى خود دست و پا كند در اين ديدار مهرداد 
خسروى، امين اسكندرى و سيد ياسر نوربخش قضاوت بازى دو تيم 

اترك بجنورد و شهردارى همدان را به عهده خواهدداشت.
در ديگر ديدارهاى اين گروه امروز شهيد قندى يزد ميزبان ميالد تهران 
اســت قندى با 4 امتياز و ميالد با 5 امتياز هر دو تيم به دنبال پيروزى 
مى باشد و شهردارى فومن از شهردارى آستارا پذيرايى مى كند دو تيم 
شمالى در دربى شــمال بازى جذابى را به نمايش خواهند گذاشت. 
در جنوب و در گناوه تيم اميد اين شــهر از كارون اروند خرمشهر به 
پذيرايى مى كند اميد گناوه با 4 و اروند خرمشــهر با 7 امتياز به دنبال 
پيروزى در اين ديدار هســتند.دو تيم بــاالى جدول آوالن كامياران و 
خيبــر خرم آباد نيــز در كامياران با هم ديدار مى كننــد آواالن با 8 و 
خيبر با 9 امتياز به دنبال صدرنشــينى در هفته پنجم هســتند استقالل 
مالثانى ديگر مدعى قهرمانى در اين گروه از مثل نوين كرمان پذيرايى 
مى كند استقاللى ها با 9 امتياز به دنبال صدرنشينى رقابت ها ميباشند و 
در نهايت  كاســپين قزوين راهى اهواز شــده تا مقابل فوالدنوين اين 
شهرصف آرايى كند اين رقابت ها امروز ساعت 15 به طور همزمان در 

شهرهاى مختلف برگزار مى شود.
 رقابت هاى گروه دوم ليگ دســته دوم نيز در روزهاى چهارشــنبه و 
پنجشنبه برگزار خواهد شد روز چهارشنبه شهردارى بم ميزبان بعثت 
كرمانشــاه است شــهردارى بندرعباس از ملى حفارى اهواز پذيرايى 
مى كند چوكاى تالش با قضاوت محمد امير نژاد، بهروز عالمى روشن، 
محسن دوستان و محمد مولوى داوران همدانى از تيم مس شهربابك 
پذيرايى مى كند و روز پنجشــنبه نيز نفت اميديه با ايران جوان بوشهر 
بازى خواهد داشــت و تيم پاس همدان در ورزشگاه قدس همدان به 

ديدار شهداى بابلسر خواهد رفت

روزهاي هفته تربيت بدني نامگذاري شد 
«پيش به سوي ايران فعال » 
شعار هفته تربيت بدني است 

 برنامه هاي هفته تربيت بدني ســال جاري با شعار «پيش به سوى 
ايران فعال» در سراسر ايران اسالمى برگزار مى شود.

به گزارش روابط عمومى اداره وزارت ورزش و جوانان اســتان، هفته 
تربيت بدنى از 26 مهر ماه آغاز و دوم آبان ماه به پايان مى رسد.

شــعار هفته تربيت بدنى  «پيش به سوى ايران فعال» است و روزهاى 
اين هفته نيز نامگذارى شده است بطوريكه مطابق با مناسبت هر روز 

برنامه هاى متنوعى در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
بر همين اســاس،  26 مهر ماه مصادف بــا اولين روز از هفته تربيت 
بدني«ورزش، همدلى و مشــاركت اجتماعــى » بارويكرد تمركز بر 

تقويت بنياد خانواده نامگذارى شده است.
27 مهرماه به نام «ورزش، ايثار  نهضت حســينى» با رويكرد تمركز بر 

روحيه جهادى و حماسى مزين شده است.
28 مهرماه روز ورزش، آگاهي و سبك زندگي فعال با رويكرد تمركز 

بر اصالح نگرش و سواد حركتي است.
29 مهرماه ورزش، سنتهاي آييني و پيوند نسل ها  با رويكرد تمركز بر 

تقويت انسجام اجتماعي است.
30 مهرماه با شعار ورزش، توانمندي و اميد به آينده نامگذاري شده و 
رويكرد برنامه هاي اين روز تمركز بر توانمند سازي كم توانان است.

 اول آبان ماه "ورزش، پويايي و سالمت ملي " است و رويكرد برنامه 
هاي متناسب با اين روز تمركز بر توانمند سازي اقشار است.

دوم آبان ماه ورزش، معنويت و واليتمدازي است و رويكرد برنامه ها 
در اين روز تمركز بر تقويت اخالق و تعالي جامعه است.

على كريمى پيشنهاد شاهين را رد كرد
 سرپرســت باشــگاه شــاهين 
شهردارى بوشهر مى گويد 3 گزينه 
براى ســرمربى گرى تيمش انتخاب 
شــده و تا قبل از مســابقات جام 
شــاهين  جديد  ســرمربى  حذفى 

انتخاب مى شود.
باشگاه  سرپرســت  مسيگر،  سعيد 
در  بوشــهر  شــهردارى  شــاهين 

گفت وگو با ايسنا، درباره مذاكره مسئوالن باشگاه با على كريمى براى 
ســرمربى گرى اين تيم گفت:  على كريمى جــزو گزينه هاى ما براى 

هدايت تيم شاهين بوشهر بودند اما ايشان اين پيشنهاد را رد كردند.
او درباره ســرمربى آينده شاهين بوشــهر گفت:  ما سه گزينه را براى 
سرمربى گرى تيم شــاهين بوشــهر نهايى كرديم و قرار است امروز 
سه شنبه در جلســه هيأت مديره آنها را بررسى كنيم و سعى مى كنيم 
قبل از مســابقات جام حذفى، سرمربى جديد معرفى شود تا كارهاى 

مورد نظر را پيش ببريم.
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پيشخوان
10 ورزشگاه آماده حضور زنان است

 وزيــر ورزش و جوانان با بيان اينكه 10 ورزشــگاه در شــهرهاى 
مختلف آماده حضور زنان هستند، گفت: ما در همه ورزشگاه هاى بزرگ 
امكان اينكه همين فردا صبح پذيراى خانم هاى تماشاگر باشيم، را داريم.

مسعود سلطانى فر  در بخشى از مستند جوابيه دولت به برنامه هاى صدا 
و ســيما در خصوص حضور زنان تماشــاگر در ورزشگاه هاى فوتبال 
تاكيــد كرد: همين االن و حتى اعالم كنند كه همين فردا صبح، تصميم 
دارند كه 6 گروه مختلف در يك ورزشگاه از 6 معبر ورودى وارد كنند 
و در 6 جايگاه جداگانه با سرويس و خدمات جداگانه بنشانند، ما بدون 

مشكل ساماندهى مى كنيم. اين امكانات در گذشته هم فراهم بود و ما از 
بازى ايران و بوليوى (يك سال و نيم قبل) هيچ مشكلى نداشتيم و حتى 

از قبل سال 1397 هم اين امكانات آماده بود.
وزير ورزش و جوانان امكانات ورزشگاه هاى فوتبال در كشور را مورد 
توجه قرار داد و اظهار داشــت: ما در همه ورزشــگاه هاى بزرگ مان؛ 
ورزشگاه آزادى، استاديوم نقش جهان اصفهان، يادگار امام تبريز، ثامن 
مشهد، امام رضاى مشهد، غدير اهواز، پارس شيراز و بقيه ورزشگاه هاى 
15 هزار نفرى كه ســاختيم، امكان اينكه پذيراى خانم هاى تماشــاگر 
باشيم، را با رعايت حدود و مسائل شرعى و فرهنگى داريم و به راحتى 
مى توانيم ورودى جدا، گيت هاى جدا، معبر جدا، سرويس بهداشتى جدا 

و خدمات جدا را براى زنان فراهم كنيم و هيچ مشكلى وجود ندارد.
ســلطانى فر در پايان همچنين به برگزارى ليــگ ملت هاى واليبال در 
اردبيل و اروميه اشــاره كرد و توضيح داد: در بازى هاى ليگ ملت هاى 
واليبال كه 2 هفته در اردبيل و اروميه ميزبان بوديم؛ در اردبيل از نماينده 
معظم ولى فقيه و امام جمعه استان دعوت كردم در نخستين بازى ايران 
با پرتغال تشريف بياورند. آن روز از 6 هزار جمعيت حاضر در سالن ، 
1500 نفر خانم ها بودند كه حدود يك چهارم را شامل مى شد؛ حدود 
يك ساعتى كه از بازى گذشت حاج آقا عاملى به من گفتند: اين خانم ها 
آمدند چه مشــكلى بوجود آمد؟ گفتم حــاج آقا ما هم همه حرف مان 

همين است.

دليل حضور على دايى 
در فدراسيون فوتبال 

چه بود؟
 سرمربى پيشــين تيم فوتبال سايپا 
براى پيگيرى شــكايتش از اين باشگاه 

در فدراسيون فوتبال حضور يافت.
به گزارش ايسنا، ظهر روز دوشنبه على 
دايــى به همراه وكيلش در ســاختمان 
تا  يافت  حضــور  فوتبال  فدراســيون 
بــه كميته تعيين وضعيــت بازيكنان و 
مربيان برود و در جلســه اى با حضور 

نمايندگان باشگاه سايپا شركت كند.
تعيين  كميتــه  جلســه  ســومين  اين 
وضعيــت بازيكنــان و مربيان بود كه 
درباره پرونده شــكايت على دايى از 
باشگاه سايپا برگزار مى شد. در جلسه 
قبل دو طرف اليحــه دفاعى خود را 
ارائه كرده اند و در اين جلســه كه به 
داشت،  اختصاص  «مواجهه»  جلســه 
نمايندگان حقوقى باشــگاه ســايپا و 
درباره  تــا  شــدند  حاضر  دايى  على 

كنند. صحبت  پرونده 
سرمربى پيشين تيم فوتبال سايپا حدود 
40 درصــد از قــراردادش را از ايــن 
باشــگاه طلبكار است و از طرفى ديگر 
بــه خاطر پرداخــت هزينه هاى درمان 
رضا اسدى بازيكن پيشين سايپا از اين 
باشگاه شكايت كرده است تا مطالبات 

خود را دريافت كند.
مسئوالن حقوقى باشــگاه سايپا نيز در 
اين جلسه با ارائه ادله مختلف به دفاع 
در مقابل شــكايت سرمربى پيشين شان 

سايپا پرداختند.

بوكسور آمريكايى پس 
از ناك اوت شدن
 به كما رفت

 پاتريك دى در حال رقابت با چارلز 
كانول ناكو اوت شد و به كما رفت.

به گزارش ايســنا، جهان بوكس دوباره 
شــاهد يك صحنه دلخــراش بود. اين 
بــار اين اتفاق در رقابت دو بوكســور 
آمريكايــى بــه نام هــاى پاتريك دى 
و چارلــز كانول رخ داد. دى توســط 
حريفــش ناك اوت شــد و پس از آن 
عمل اورژانسى رويش انجام شد. ضربه 
محكم كانول به او باعث شــد بيهوش 

شود و بر زمين بيفتد.
ايــن اتفاق در جريــان راند دهم رخ 
مى خواســت  كانول  كه  زمانــى  داد، 
رقابــت را به پايــان برســاند با دو 
ضربــه محكم دى را از رقابت خارج 
كــرد. حريفش در حالى كه ناك اوت 
شــده بود به پشــت بر زمين افتاد و 
با برانكارد از رينگ خارج شــد تا به 

بيارستان انتقال داده شود.
دى در آمبوالنس چند بار دچار تشــنج 
شد و سپس مورد جراحى قرار گرفت 

اما بوكسور 27 ساله به كما رفت.
كانول پس از ايــن اتفاق در توئيترش 
بــراى دى آرزوى بهبــودى كرد و از 
ديگران خواســت كه براى سالمتى اش 
دعا كنند. بوكســور آمريكايى نوشت: 

لطفا براى پات دعا كنيد!

ماجراى دلخورى زرينچه 
از باقرى چه بود؟

 هافبك ميانى اســتقالل نســبت به 
مســاوى نبودن پرداخت ها به بازيكنان 
تيــم معترض بــوده و اين مســاله با 

دلخورى زرينچه همراه شده است.
به گــزارش ايســنا، در روزهاى اخير 
اخبارى مبتى بر دلخورى جواد زرينچه 
از فرشيد باقرى و حتى قهر سرپرست 
آبى ها براى مدتــى در فضاى مجازى 
مطرح شــد كه با حضــور زرينچه در 
تمرين روز يكشنبه استقاللى ها، شايعه 

قهر او پايان يافت.
دلخــورى زرينچــه از باقــرى به اين 
دليل بوده كه هافبك اســتقالل نسبت 
به دريافت نامســاوى پول به بازيكنان 
و اعضاى كادر اين تيم معترض شــده 
و زرينچــه هم از اين بابــت خواهان 
برخورد با باقرى شــده اســت. با اين 
حال باقرى روز گذشته برخورد گرمى 
با زرينچه داشــت تا بــه اين كدورت 

پايان دهد.
نكتــه مهــم در ايــن ميــان، بحــث 
ميــان  نامتــوازن  پرداخت هــاى 
استقاللى هاســت كه به نظر مى رســد 
مشــكالتى را ايجاد كــرده و بايد ديد 
مديران اســتقالل فكرى براى حل اين 

موضوع مى كنند يا نه.

  هفته هفتم رقابتهاى ليگ دســته ســوم 
كشور با انجام شش بازى در گروه دوم دنبال 
شــد در اين هفته نمايندگان استان به مصاف 
تيم هاى آريونجم تهران و سولدوز نقده رفتند 
در مريانج تيم فوتبال شــهردارى اين شهر در 
اســتاديوم ده هزار نفرى شــهيد حاج بابايى 

پذيراى آريونجم تهران بود.
 دو تيــم انتهاى جدولى بــراى فرار از جمع 
فانوس به دســتان به مصاف هــم رفتند تيم 
شهردارى در اين ديدار خانگى بازى را خوب 
آغاز كرد و در همان نيمه نخســت موفق شد 
نسخه تيم ميهمان را بپيچد در اين ديدار ابتدا 
حامد ميرزايى دقيقه 15 براى تيم شــهردارى 
گلزنى كرد ســپس در دقيقه 32 ايمان بيات 
موفق شد گل دوم شهردارى مريانج را به ثمر 
برساند شــاگردان محمود الماسى كه فوتبال 
روانى را ارائه مى دادند در دقيقه 42 توســط 
محمد خزايى به گل ســوم دست يافتند تا با 

خيالى راحت نيمه  نخست را به آخر برساند.
با آغاز نيمه دوم تيم شــهردارى مريانج بازى 
تاخيــرى و تجمــع در زمين خــودى را در 
دستور كار قرار داد همين عقب نشينى باعث 
شد تا تيم مهمان جرأت پيدا كرده و در زمين 
شهردارى مريانج جوالن بدهد تيم تهرانى كه 
چيزى براى از دست دادن نداشت بر شدت 
حمالت خود افزود و در دقيقه 68 موفق شد 
توسط مجيد اسماعيلى يكى از گل ها را پاسخ 
دهد تا با روحيــه اى بهتر بازى را دنبال كند 
در ادامه بازى محمود الماســى تالش كرد با 

چنــد تعويض خط دفاعى خــود را تقويت 
كند اما تيم ميهمان دســت بــردار نبود و بر 
حمالت خود اصــرار مى ورزيد تا آن كه در 
دقيقه 80 عليرضا گنجى يك بار ديگر دروازه 
شــهردارى مريانج را باز كــرد تا اختالف به 
حداقل برسد شــهردارى مريانج كه خاطره 
تلــخ بازى با دماوند آمل را داشــت ودر آن 
ديــدار نيز با 3 گل پيش بود كه در نخســت 
مساوى كرد و همين ترس بر بازى شهردارى 
اثر منفى گذاشته بود در ادامه بازى شهردارى 
كمى جلو كشــيد و تالش كرد تا بازى را در 
ميانه ميدان نگه دارد و ســرانجام اين ديدار 
با نتيجه 3 بر 2 به ســود شــهردارى به پايان 
رسيد تا اين تيم با پنج امتياز و دشت نخستين 
پيروزى خود همچنــان در انتهاى جدول به 
فكر روزهاى آينده باشد ديگر نماينده استان 
ذوب فلزات بهار اين هفته راهى نقده شــده 
بود تا با ســولدوز اين شهر ديدار كند بازى 
در نقده بسيار دشوار و سخت براى ذوبى ها 
بود از همان ابتداى بازى تماشاگران سولدوز 
با شــعارهاى خود فضا را براى تيم ميهمان 
ذوب فلــزات تنگ كردن و پس از آغاز بازى 
در همان دقايق نخســت به دنبال حمله تيم 
حريف بــه محوطه 18 قدم تيم ذوب فلزات 
مهاجم اين تيم سرنگون شد و داور بالفاصله 
نقطه پنالتى را نشــان دهد ذوبى ها كه نسبت 
به اعالم پنالتى معترض بودند و مدعى بودند 
كه مهاجم حريف تمارض كرده سرانجام به 
راى داور گردن نهادند و تيم ســولدوز با به 

ثمر رســاندن پنالتى با يك گل از تيم ذوب 
پيش افتاد پس از اين گل شاگردان حميد شانه 
اى تالش كردند تا نبض بازى را در دســت 
بگيرند و عليرغم قضــاوت نامتعادل داور و 
سنگ پرانى هاى تماشــاگران فوتبال خود را 
به نمايش بگذارند نيمه نخســت اين بازى با 
همان تك گل به سود سولدوز به پايان رسيد 
با آغاز نيمه دوم تيم ذوب بر شدت حمالت 
خود افزود تا آنكه در دو دقيقه پايانى مهاجم 
اين تيم در درون محوطه 18 قدم ســرنگون 
شــد و داور اين بار نقطه پنالتى را به ســود 
تيــم ذوب فلزات بهار نشــان داد تا اين تيم 
با زدن پنالتى بازى را به تســاوى بكشاند در 
دقايق پايانى دروازه بان تيم بهار توسط داور 
اخراج شــد تا اين تيم 10 نفره بازى را دنبال 
كند و يكى از بازيكنــان ذوب درون دروازه 
قرار گرفت و ســرانجام ايــن ديدار با نتيجه 
يك بر يك مســاوى خاتمه يافت تا ذوب با 
كسب حداقل امتياز به استان برگردد در ديگر 
ديدارهاى اين گــروه  كيمياى تهران در يك 
بازى پرگل جشــنواره گل به راه انداخت و 
در تهران 8بريك شاهين زنجان را با شكست 
ســنگينى بدرقه كرد آبيدر سنندج در مصاف 
بــا فرهنگ البرز در يك بــازى پرگل 3 بر 3

مساوى كرد تيم كاســپين بابل نيز در مقابل 
برق آراى البرز صدرنشــين رقابت ها 2 بر 2

متوقف شــد و تيــم آذرآب اراك با دو گل 
دماوند امل را با شكست بدرقه كند با گذشت 
يك هفته از رقابت ها تيم هاى برق آراى البرز، 
آذرآب اراك و دماوند آمل با كسب 12 امتياز 
صدرنشين رقابت ها هستند و ستاره كاسپين 
بابل با 11 امتياز در جايگاه چهارم قرار دارد.

 در انتهــاى جدول نيز چهــار تيم 5 امتيازى 
حضــور دارد ذوب فلزات بهار، شــهردارى 
زنجان  شــاهين  و  تهران  مريانج،آريونجــم 
تيم هاى فانوس به دست هستند كه با 5 امتياز 
چشــم به ديدارهاى آينده دارند دو نماينده 
اســتان براى بقا در ليگ ســه راه ســخت و 
دشــوارى را پيش رو دارنــد كه اميدوارم در 
ديدارهــاى آينده با كســب نتايج قابل قبول 

بتوانند خود را به ميانه هاى جدول بكشاند.

جدول رده بندى ليگ دسته سوم(هفته پنجم) گروه دوم
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

712+114-633برق آرا البرز1
612+93-633آذرآب اراك2
512+127-733دماوند آمل3
611+119-725ستاره كاسپين بابل 4
69+7232126كيمياى تهران5
49+31410-63شهروند رامسر6
9-723299فرهنگ البرز7
9-723277سولدوز نقده8
36-6132710ابيدر سنندج9
35-61231013ذوب فلزات بهار10
55-6123914شهردارى مريانج11
95-7124918آريو نجم تهران12
105-6122919شاهين زنجان13

در هفته هفتم ليگ دسته سوم كشور 

پيروزى شهردارى 
و توقف ذوب فلزات

 ســتاره ســابق تيم ملى فوتبال ايران در 
بازى خداحافظى رافائل فان در فارت حاضر 
بود. به گزارش ايســنا، رافائل فان در فارت 
هافبك هلندى كه ســال ها براى تيم فوتبال 
هامبورگ به ميدان رفت در ديدارى دوستانه 

در مقابــل تيم منتخب بازيكنان 
ديدار  به  هلند  فوتبال  بازنشسته 
قديمى  بازيكنــان  منتخب  تيم 

هامبورگ رفت. 
مهدى مهدوى كيا يكى از بهترين 
بازيكنان تاريخ فوتبال هامبورگ 
نيز در اين ديدار حضور داشت و 
به ميدان رفت. لوئيس فان خال 
بازيكنان  منتخــب  تيم  هدايت 
هلنــدى را بر عهده داشــت و 
بازيكنــان بزرگى چــون آرين 
روبن، رود فان نيستلروى، ادوين 
فان در ســار و خالد بوالهروز، 

آيلتــون، درك كوئيت، ماركــو فان بومل و 
ميشل ســالگادو را در تركيب خود مى ديد. 
مهدوى كيا در هامبورگ در كنار رافائل فان 
در فارت به ميدان مى رفت. بازيكن هلندى 
كــه تجربه تقريبا ناموفقــى در رئال مادريد 

داشت، در تيم هايى چون اسپيرگ و ميتيلند 
به ميدان رفت و از فوتبال خداحافظى كرد.

فان در فــارت در جام هاى جهانى 2006 و 
2010 نيز براى تيم ملى فوتبال هلند به ميدان 

رفته بود.

حضور مهدوى كيا در بازى خداحافظى فان در فارت
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گزارش 

فرهنگگردشگري

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
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■ دوبيتي:
سخنهاى خوشش تاج سرم بى به المردم مكان دلبرم بى  
همان بهتر كه دلبر در برم بى اگر شاهم ببخشد ملك شيراز  

باباطاهر

توليد آجرهاى نانويى مقاوم در برابر زلزله 
از ضايعات ساختمانى

 محققان كشــور موفق به توليد آجرهاى ســاختمانى از ضايعات 
ســنگبرى با فناورى نانو شــدند كه در برابر زلزله مســتحكم است.

حســين فخارى مدير طرح توليد آجرهاى ســاختمانى  با استفاده از 
ضايعات ســنگبرى به خبرنگار مهر گفت: در سال هاى اخير استفاده 
از فناورى هاى نوين در توليد مصالح ســاختمانى كشــور مورد توجه 
قرار گرفته اما صنعت توليد آجر و ســنگ در كشور ما همچنان درگير 
معضالت زيست محيطى است.وى با بيان اينكه توليد آجرهاى ُرسى 
مستلزم استفاده از خاك هاى مرغوب كشاورزى و زمين هاى كشاورزى 
اســت، افزود: كوره هاى پخت آجر چه به شكل سنتى و چه به شكل 

تونلى، عامل ايجاد حجم زيادى از گازهاى سمى و گلخانه اى هستند.

مسابقه اپليكيشن نويسى در حوزه كودك و 
نوجوان برگزار مى شود

 ســومين مرحله از مسابقات برنامه نويســى «تيم كاپ» با هدف 
توليد اپليكيشن در حوزه كودك و نوجوان در دانشگاه صنعتى شريف 

برگزار مى شود.
بــه گــزارش دانشــگاه صنعتــى شــريف، دور ســوم مســابقات برنامه 
نويســى «تيــم كاپ» توســط دانشــگاه صنعتــى شــريف در قالــب 
رويدادهــاى ماراتــون برنامــه نويســى تلفــن همــراه كشــور برگــزار 
مــى شــود.«تيم كاپ» يــك مســابقه برنامــه نويســى اندرويــد اســت 
ــوان  ــودك و نوج ــوزه ك ــن در ح ــد اپليكيش ــدف تولي ــا ه ــه ب ك
برگــزار مــى شــود و برنامــه نويســان در هــر ســطحى مــى تواننــد 

در ايــن رويــداد شــركت كننــد.

ماهواره ناسا آب و هواى فضايى را 
پيش بينى مى كند

 ناسا ماهواره اى مخصوص را براى بررسى آب و هواى فضايى و 
همچنين تشخيص مرز ميان اتمسفر زمين و فضا به آسمان ارسال كرده 
 ICON است.به گزارش ديجيتال ترندز، ناسا ماهواره جديدى به نام
را به آسمان فرستاده تا مرز مملو از اشعه هاى فضايى ميان اتمسفر زمين 
 1011-L »و فضا را مشــخص كند.اين ماهواره همراه يك هواپيماى
نوتروپ گرومن اســتارگيزر» به ارتفــاع 39 هزار فوتى زمين رفت و 
ســپس همراه يك موشك «پگاسوس XL» كه داراى سيستم خودكار 
است، به فضا ارسال شد. در اين عمليات از تركيب هواپيما و موشك 
براى قرار دادن ICON در منطقه باالى اتمسفر زمين( به نام يونوسفر) 

يعنى ارتفاع 360 مايلى زمين استفاده شده است.

نقشه راه توليد محتواى فضاى مجازى 
ترسيم مى شود

 دبير شوراى عالى فضاى مجازى كشور بر اهميت توليد محتواى 
جريان ساز با دربرگيرى مناسب در فضاى مجازى كشور تاكيد كرد و 

گفت: نقشه راه توليد محتواى فضاى مجازى ترسيم مى شود.
به گزارش مركز ملى فضاى مجازى، ســيد ابوالحسن فيروزآبادى 
دبير شــورا و رئيس مركز ملى فضاى مجازى كشور در يكصدمين 
جلســه كميســيون عالى ارتقاى توليد محتــواى مركز ملى فضاى 
مجازى گفت: مســاله محتوا در فضاى مجازى كشــور فقط توليد 
نيســت بلكه برخالف فضاى حقيقى توليد محتــوا در اين فضا با 
توجه به جهانى بودن مخاطبان بايد با نگاه سيستمى، زنجيره ارزشى 

و تعاملى صورت گيرد.

ابداع روش جديد تبديل دى اكسيدكربن 
به مواد ارگانيك

 دى اكســيدكربن يكى از مواد آالينده مهم اســت و محققان در 
تالش براى مهار آن با هدف كاهش گرمايش كره زمين هســتند. به 

تازگى روشى با بهره ورى باال بدين منظور ابداع شده است.
به گــزارش مهر ، گروهــى از محققان ژاپنى و چينــى با همكارى 
يكديگــر ماده جديدى را توليد كرده اند كه قادر به شــكار مولكول 
هاى دى اكســيدكربن و تبديل آنها به مواد ارگانيك است.نكته مهم 
اين است كه در كل اين فرايند انرژى زيادى مصرف نمى شود و اين 
در حالى اســت كه روش هاى ديگر مهار و تبديل دى اكســيدكربن 
به مواد غيرمضر، مســتلزم مصرف انرژى باال بــوده و لذا مقرون به 

صرفه نيستند.

لرستان ميزبان جشنواره بزرگ 
«اقوام ايران زمين»

 جشــنواره بزرگ «اقوام ايران زمين» در لرستان 
برگزار ميشود .با پيگيرى هاى صورت گرفته ميراث 
فرهنگى لرســتان ،  و موافقت معاونت گردشگرى 
وزارت ميراث فرهنگى، جشنواره بزرگ اقوام ايران 

زمين در خرم آباد برگزار خواهد شد.
هدف از برگزارى اين جشــنواره بزرگ فرهنگى را 
ايجاد روحيه نشــاط و اميــد در جامعه و همچنين 
معرفى جاذبه هاى تاريخى، طبيعى استان در راستاى 
توسعه صنعت گردشگرى است  و همه استان هاى 
كشور براى حضور در اين جشنواره دعوت شده اند 
جشنواره بزرگ اقوام ايران زمين از 8 تا 11 آبان ماه 
در محوطه باغ گلســتان قلعه فلك االفالك برگزار 
مى شــود، برپايى ســياه چادرهاى محلى استان ها، 
برپايى نمايشگاه صنايع دستى، پخت غذاهاى محلى 
و اجراى موســيقى آيينــى از بخش هاى اصلى اين 

جشنواره است.
برگزارى اين جشنواره گامى مهم در راستاى معرفى 
ظرفيت هاى فرهنگى و گردشگرى لرستان خواهد 

بود.
بيش از 60 غرفه صنايع دستى و 20 سياه چادر محلى 

براى اين جشنواره پيش بينى شده است.
مســابقه پخت غذاهاى محلى بــا عنوان جگر وز و 
اجراى موسيقى محلى از ديگر بخش هاى جشنواره 

بزرگ اقوام در خرم آباد خواهد بود.

 تخفيف ويژه هتل هاى همدان 
براى زائران اربعين 

 هتل هاى همدان بــا تخفيف 30 تا 70 درصدى 
آمــاده پذيرايى از زائران اربعين هســتند. به بركت 
محبت سيدالشــهدا(ع) خوان نعمت آن حضرت در 
همدان گسترده شده و خدمتگذارى از زائران كربال 

نصيب اين ديار شده است.
ميراث  اداره كل  گردشــگرى  خاكســارمعاون  على 
فرهنگــى همدان  بــا بيان اينكه همه دســتگاه هاى 
اجرايى براى ميزبانى از زائران اربعين همكارى الزم 
را دارند افزود: همه مردم و مســئوالن استان يكصدا 
زير بيرق امام حســين (ع) با برنامه ريزى مثال زدنى 
آماده استقبال و ميزبانى از مسافران و ميهمانان معنوى 

هستند.
معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى همدان 
بيان كــرد: فعاالن گردشــگرى اســتان، مديران و 
بهره برداران  تاسيسات گردشگرى همدان نيز مهياى 
ميزبانى از زائران اربعين حســينى هستند و در اين 
راستا همه واحدهاى اقامتى، پذيرايى و گردشگرى 
ضمن رفع نواقص و كمبودهــاى واحدهاى تحت 
مديريت، نهايت تــالش خود را براى ارتقاء كيفيت 

خدمات دارند.
ــاون گردشــگرى وزارت  ــه مع ــان اينك ــا بي وى ب
ميــراث فرهنگــى بــا صــدور بخشــنامه هايى 
ــران ورودى  ــح از زائ ــى صحي ــر ميزبان ــد ب تاكي
از غــرب كشــور در همــدان دارد افــزود: بــر 
ــن  ــگرى چندي ــان گردش ــاس كارشناس ــن اس اي
ــى،  ــاى اقامت ــام مجموعه ه ــد از تم ــه بازدي مرحل
واقــع  خدماتــى  مراكــز  تفريحــى،  پذيرايــى، 
ســطح  در  ســوخت  عرضــه  جايگاه هــاى  در 
ــتند  ــا داش ــن و پارك ه ــا، ميادي ــهرها، جاده ه ش

ــد. ــد كرده ان ــص تاكي ــع نواق ــر رف و ب
خاكســار از ارائه تخفيــف براى زائران در مســير 
بازگشــت از عتبات عاليات از اماكن گردشــگرى 
همدان خبر داد و گفت: تســهيالت و تخفيف هايى 
نيز در مراكز اقامتى و خدمات گردشگرى استان در 

نظر گرفته شده است.

پيشنهادهايى براى فربه شدن گردشگرى
شبكه گردشگرى انگليسى ايجاد شود

 با توجه به اهميت نقش رسانه در معرفى تصوير مثبت از ايران، ضرورت 
راه اندازى تلويزيون گردشــگرى ايران به زبان انگليسى و ترجمه آن به زبان 

هاى ديگر الزم است.
يك كارشناس حوزه بين الملل و گردشگرى با عنوان اين مطلب گفت:صنعت 
گردشــگرى ، صنعت چند وجهى و متنوعى است كه از جهات مختلف مى 
توانــد تغذيه و فربه شــود و البته به همان ميــزان از جهات محتلف هم مى 
تواند تاثير پذيرى منفى داشته باشد و تضعيف شود. بنابراين براى فربه كردن 
هدفمند و ارتقا صنعت گردشــگرى ايران مى توان از مكانيزم هاى مختلفى 
اســتفاده كرد. به عنوان مثال چندين منشور گردشگرى در سطح بين المللى 
در قالب منشور جهانى اخالق گردشــگرى مصوب سالهاى 1999 و 2000 
ميالدى و يا منشور بين المللى حفاظت و مرمت يادمانها و محوطه ها مصوب 
1964 و منشور گردشگرى فرهنگى مصوب مجمع عمومى ايكوموس 1999 
وجود دارد.  غالمحسين ابراهيمى  كه سابقه فعاليت در بخش هاى اقتصادى و 
گردشگرى كشورهاى تونس، اردن، لهستان، ليتوانى ، مالزى و ازبكستان دارد 
درباره گردشگرى ايران به مهر گفت: در سطح ملى ما هنوز به استثناى موارد 
معدود چون منشــور حقوق گردشگر، منشورى ديگر كه در سطوح و اشكال 
مختلف ماهيت گردشگرى كشور را پوشش دهد، ارائه نشده است. بسيارى از 
اين منشور هاى گردشگرى مى توانند حقوق و تكاليف گردشگر و مجرى و 
فعاالن حوزه گردشگرى و همچنين دولت را تعريف كند و از بى نظمى و يا 
خسارات فرهنگى، معنوى، مادى و يا زيست محيطى در حوزه هاى مختلف 

گردشگرى جلوگيرى كند.
 ديپلماسى گردشگرى فيلم

رايــزن درجه يك ســفارت جمهورى اســالمى ايران  در تاشــكند گفت: 
گردشگرى فيلم خوشبختانه در سالهاى اخير در سطح محدود و البته پراكنده 
مشــاهده مى شود كه سطح ضعيف آن را مى توان در تهيه فيلم هاى مشترك 
با كشــورهاى دوست اشاره كرد كه بعنوان نمونه مى توان به فيلم هاى سالم 
بمبئى با كشــور هند، فيلم گذشــته اصغر فرهادى بين ايران و فرانسه و فيلم 
تولدى ديگر عباس رافعى بين ايران و لبنان و بيش از 8 فيلم ديگر اشاره كرد. 
نكته مهم در گردشگرى فيلم، نقش آن در معرفى جاذبه هاى گردشگرى يك 
كشــور با نمايش آنها در قالب متن فيلم و يا بزرگ نمايى آنهاست،(انتخاب 
مكان فيلم بردارى ) تجربه موفق در اين حوزه را مى توان در نقش فيلم هايى 
چون  ارباب حلقه ها در معرفى كشــور نيوزيلند، فيلم مريخى ، عالء الدين 
و ســياره سرخ در معرفى اردن اشــاره كرد . اگرچه اردن گفته مى شود بيش 
از 100 فيلم در اين كشــور تصوير بردارى شده كه  به نوعى برند تجارى و 
گردشگرى اردن را شكل داده اند. آمارها هم نشان مى دهد بخش قابل توجهى 
از گردشگران بين المللى (حدود 40 ميليون نفر)، انتخاب مقاصد گردشگرى 
خود را بر اساس سابقه و تصوير ناشى از ديدن فيلم هايى معروف دانسته اند.

 تاثير هنر موسيقى شرق
اين كارشناس بين الملل بيان كرد: شايد كمتر شنيده باشيد كه موسيقى نيز بتواند 
در جذب گردشگرى به كشور كمك كند ولى در حقيقت موسيقى نيز يكى از 
ابزارهاى جاذب در گردشگرى فرهنگى به شمار مى رود . به ياد دارم در سال 
1391 در ليتوانى با همكارى يك مجرى ليتوانيايى كنسرت هاى موسيقى شرقى 
از استاد كيوان كلهر براى دو روز برنامه موسيقى در شهر ويلينيوس و كائوناس 
دعوت كرديم  ، در سرماى بالغ بر 15 درجه زير صفر، جمعيتى بالغ بر دو هزار 
نفر در يكى از كليساهاى ارتدوكس آن شهرها براى شنيدن صداى ساز كمانچه 
استاد كلهر جمع شده بودند و بعد از آن سفر،  آمارها از افزايش دو برابرى سفر 
گردشگران ليتوانيايى نسبت به قبل حكايت داشت كه در صحبت گردشگران به 
تاثير موسيقى سنتى ايرانى در علل سفر به ايران اشاره مى شد. پس چه خوب 
است دســت اندركاران حوزه موسيقى از اين هنر به شكل هدفمند ترى بهره 
بردارى كنند به طورى كه امكان اجراى برنامه هاى موسيقى سنتى ايرانى را در 
قالب گروههاى كوچك ( اقتصادى و كم هزينه) و حتى دو نفره تسهيل كنند 
و در مرحلــه دوم نوازندگان بين المللى را تربيت كرده تا بتوانند  با نوازندگان 

مطرح كشورهاى هدف گردشگرى، برنامه هاى مشترك اجرا داشته باشند.

■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

به خدا سوگند كه دنيا در مقايسه با آخرت ، جز مانند اين كه فردى از شما اين انگشتش را در 
دريا فرو ببرد ، نيست . پس بنگرد كه انگشتش با چه [مقدار آب] باز مى گردد .   
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سينـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشكده 
من- كروكوديل- شاه كش

■ قد  س2...... .................  شاه كش - كروكوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايكس الرج - ايده 

اصلى 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

 زائران 7 اســتان پس از برگزارى مراسم اربعين 
از مرزهاى مهران و خســروى وارد همدان شده و 
با حضور در پايانه موقت مريانج به استانهاى خود 
رهســپار مى شــوند كه همدان درتكاپوى ميزبانى 
آنها اســت.  ايــن روزها اتفاق مباركى در اســتان 
همــدان در حال رخداد اســت و همــدان حال و 
هواى ديگرى دارد چراكه سعادت پذيرايى، بدرقه 
و خدمات رســانى به زائرين در راه بازگشــت از 
عتبات عاليات و به خصوص كربالى امام حســين 
(ع) در ايام اربعين ســيد و ساالر شهدا نصيب اين 

استان شده است.
خاطرات ســفر اربعين جزو خاطــرات فراموش 
نشــدنى هر مسافرى است كه لحظه به لحظه آن از 
خاطرش نمى رود .پر واضح اســت كه پذيرايى از 
ميهمانان پس از زيارت حرم ثارا... سعادتى بزرگ 
اســت كه بر همين اساس بايد شهر و ديار خود را 
بــراى پذيرايى از اين زائرين آماده كنيم و فراموش 
نكنيم كه خاطرات ســفر اربعين جــزو خاطرات 
فراموش نشــدنى هر مسافرى اســت كه لحظه به 

لحظه آن از خاطرش نمى رود.
اســتان همدان كه به عنوان يكى از اســتان هاى 
واقع در مســير تردد زائران اربعين حسينى سال 
ها ميزبان زائران كربالى حســين(ع) بوده امسال 
عهده دار مسئوليت گســترده ترى است چرا كه 
امسال براى نخســتين بار در كشور موضوعى با 
محوريت محل تجمع و ســوار شــدن مسافران 
(بارانــداز) اربعين مطرح و شــهرهايى انتخاب 
شده اند تا زائران را پس از بازگشت از كربال به 

دهند. انتقال  خود  شهرهاى 
بر اســاس اين برنامه همدان، كرمانشاه و انديمشك 
3 شهر معين در انتقال زائران اربعين حسينى هستند 
و در اين راســتا استان همدان به عنوان بارانداز زوار 
اربعين استان هاى خراسان رضوى، خراسان شمالى، 
مركزى، قم، گلســتان و مازندران انتخاب شــده و 
زائران 3 استان تهران، قزوين و سمنان نيز از همدان 

عبور مى كنند.
در همين راســتا تجهيز اســتاديوم ورزشى شهر 
مريانج و حواشــى آن به عنوان پايانه مسافربرى 
موقــت و موكب بزرگ ســردار شــهيد عليرضا 
حاجى بابايى توســط دســتگاه هــاى اجرايى و 
خدمات رسانى اســتان از جمله راهداران استان 

همدان در دستور كار قرار گرفته است.
از ســوى ديگر طبق برنامه ريزى انجام شده به 
طور متمركز از 24 تا 29 مهرماه ارايه سرويس 
و خدمات حمل و نقلى اســتان همدان تنها در 
مســير همدان - مهران برقرار خواهد بود و بر 
درخواست  همدان  استان  مردم  از  اساس  همين 
شده سفرهاى خارج از استان خود را مديريت 
كــرده و از ســفرهاى غير ضــرورى به علت 
ترافيــك جاده ها و فراهم كــردن امكان ارايه 
خوددارى  اربعين  زائريــن  به  مطلوب  خدمات 

. كنند
معاون حمل و نقل راهدارى و حمل و نقل جاده 

اى اســتان همدان در همين زمينــه در گفتگو با 
خبرنــگار مهر اظهار داشــت: همــدان به عنوان 
اســتان معين وظيفــه جابجابى زائران 6 اســتان 
مازنــدران، گيالن، خراســان رضوى، خراســان 
شــمالى و قم و مركزى را به عهده دارد و زائران 
استان هاى تهران، ســمنان و قزوين نيز به شكل 
گذار از طريق استان همدان به سمت پايانه هاى 

مى شوند. هدايت  مرزى 
 زائران استان مركزى نيز از همدان

به اين استان منتقل خواهند شد
صفــر صادقى راد بــا بيان اينكه طــى روزهاى 
گذشته به همدان اعالم شد زائران استان مركزى 
نيز از همدان به اين اســتان منتقل خواهند شــد، 
گفت: البته اســتان همدان به طور غير رسمى به 
زائران اســتان تهران نيز خدمات رسانى خواهد 
داشــت هر چند به صورت رسمى و مكتوب نام 

استان تهران به همدان اعالم نشده است.
وى بــا بيــان اينكه قرار اســت ابتــدا زائران از 
مرزهاى چهارگانه به پس كرانه همدان، كرمانشاه 
و انديمشــك انتقال يابند و سپس زائران از اين 
استان ها به شهرهاى خود بازگردند، گفت:  مردم 
بايد همكارى الزم را داشــته باشند و در اين ايام 

سفر خود را مديريت كنند.
 شــركت هاى حمــل و نقل در 

پايانه مستقر شده اند
وى با بيان اينكــه پايان موقت آماده به 
كار است و شــركت هاى حمل و نقل 
اظهار  شــده اند،  مســتقر  پايانه  اين  در 
داشت: به محض ورود زائران خدمات 
دهى صــورت مى گيرد چرا كه اتوبوس 
هــا هماهنــگ شــده و در مكانهــاى 

هستند. مستقر  تعيين شده 
صادقى راد با بيان اينكه حدود 90 درصد 
كارها پيش رفته اســت، اظهار داشت: با 
توجه به پيش بينى ها 700 تا 800 دستگاه 
اتوبوس از مهران و خسروى به همدان مى 
آيند و 900 دستگاه اتوبوس از همدان به 
اين 7 استان كشــور تردد خواهد داشت 
و ترافيك تاحــدى در محورهاى همدان 

سنگين خواهد شد.
وى گفت: برنامه ريزى صورت گرفته و 
امكان اسكان شــبانه براى زائران اربعين 
حسينى فراهم شــده و اگر مسافر براى 
انتقال به استان وجود داشته باشد توقف 

صورت نمى گيرد اما در غير اين صورت در مكانى 
كه براى زائران پيش بينى شــده امكان اسكان شبانه 

وجود دارد.
معاون حمل و نقل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان همدان با بيان اينكه در حال حاضر مسافران 
از همدان به پايانه هاى مرزى در حال انتقال هستند 
و روزانه 70 تا 80 دســتگاه اتوبــوس زائران را به 
مرزهاى مهران و خســروى منتقل مى كنند، اظهار 
داشــت: از فردا 24 مهرماه برنامه بازگشت زائران 

به استان هايشان از مبدا همدان آغاز خواهد شد.
وى با بيان اينكه اتوبوس هاى 7 اســتانى كه همدان 
پس كرانه آنهاســت براى انتقــال زائران در همدان 
هســتند، گفت: اين اتوبوس ها طبق شــيفت بندى 
مســافران خود را ســاماندهى كــرده و جابه جا 

خواهند كرد.
 تمام ناوگان همدان به مرز اعزام مى شود

معاون حمل و نقــل اداره كل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى اســتان همدان همچنيــن با تأكيد بر 
اينكــه در ايام اربعين تمام نــاوگان همدان به مرز 
اعــزام مى شــود، گفت: مــردم بايــد در اين ايام 

مسافرت هاى خود را مديريت كنند.
فرمانــدار همــدان نيــز در گفتگو با مهــر با بيان 
اينكه تأمين زيرســاخت هاى الزم در شهر مريانج 
به عنوان بارانداز مناسب، براى حضور زائران كربال 
انجام شــده و  آمادگــى الزم براى اســكان موقت 

زائران در اين مكان وجود دارد.
حســين افشــارى با تأكيد بر اينكه شــهر مريانج 
ظرفيت خوبى براى اســكان و پاركينگ اتوبوس ها 
دارد و آســفالت و تملــك يك بخش از مســير، 
تعبيه آبخورى، ســكوهاى اقامه نماز، سرويس هاى 
بهداشتى سيار، لوله كشــى آب، هدايت فاضالب، 

اســتقرار آمبوالنس و تيم پزشكى ازجمله اقداماتى 
بوده كــه طى 20 روز با تــالش جهادى، صورت 
گرفته است، گفت: 300 نيروى راهنما در اين مكان 

زائران را هدايت خواهند كرد.
وى بــا بيــان اينكه امكانــات ســخت افزارى و 
نرم افزارى براى اين فضا پيش بينى شــده و بسيارى 
از اين زيرسازى ها براى سال هاى آينده نيز ماندگار 
خواهــد بود، گفــت: اتوبوس ها در 4مســير وارد 

مريانج خواهند شد.

 اردوگاه ابوذر آماده استقبال و پذيرايى از 
زائران خارجى است

افشــارى با بيان اينكه راه هــاى فرعى براى ورود 
خودروهاى شخصى بسته خواهد شد و در ورودى 
جاده نيز بخشى آماده شده تا كسانى كه مى خواهند 
از خــودروى  ســوارى اســتفاده كنند به مشــكل 
برنخورند، گفت: اردوگاه ابوذر نيز آماده اســتقبال 

و پذيرايى از زائران خارجى است.
فرمانــدار همدان با بيان اينكــه روزانه پخت 30 هزار 
قــرص نان براى زائران در نظر شــده كه 2 نانوايى در 
مريانج و پادگان قهرمان به اين منظور هماهنگ شده و 
هر وعده 60 هزار پرس غذا براى زائران آماده خواهد 
شــد، گفت: تمام هزينه هاى تأمين وعده هاى غذايى 
مردمى بوده و دولت هيچ هزينه اى در اين حوزه نداشته 
است.دبير ستاد اربعين استان همدان نيز با بيان اينكه 
ترافيك در جاده هاى اســتان همدان روان است و 
مــوج عزيمت زائران به مرزهاى كشــور فروكش 
كرده اســت، گفت: موكب هاى مســير برگشــت 
زائــران كربالى معال در اســتان همدان آماده باش 
هســتند و تعدادى از اين ايســتگاه ها و موكت ها 

فعاليت خود را آغاز كرده اند.
مهــرداد نادرى فــر با بيــان اينكــه در چند روز 
آينده تمامى موكب ها فعال خواهد شــد و شاهد 
خدمت رســانى به زائران اربعين حســينى خواهيم 
بود، اظهار داشت: آماده سازى موكب سردار شهيد 
حاجى بابايى در شــهر مريانج نيز كه براى حمل و 
نقل زائران مهيا شده اســت در مراحل پايانى قرار 

دارد و نيروها در آماده باش كامل هستند.
  از 24 مهرمــاه اســتقبال از زائران در 
استان همدان در اين پايانه انجام مى شود

وى بــا بيان اينكه از 24 مهرماه اســتقبال از زائران 
در اســتان همدان در اين پايانه انجام مى شــود و 
تداركات الزم مهيا شــده اســت، اظهار داشــت: 
پيش بينى و تمهيدات الزم به لحاظ توجه به شرايط 

آب و هوايى نيز پيش بينى شده است.
دبير ســتاد اربعين استان همدان با اشاره به ثبت نام 
بيش از 66 هزار نفر از مردم در سامانه سماح براى 
شركت در پياده روى اربعين گفت: 2 استان تهران 
و مركزى نيز زائران خود را از همدان به اين استان 

ها جابجا مى كنند.
نادرى فر بــا بيان اينكه همدان به عنوان پس كرانه 
7 اســتان انتخاب شــده و با در نظر گرفتن زائران 
اســتان همدان؛ در مجموع زائران 8 اســتان وارد 
همدان مى شوند، گفت: زائران 6 استان ديگر هم از 
همدان روبرو مى كنند و در مجموع خدمات دهى 

به زائران 14 استان را شامل مى شود.
اربعين شــايد تنها اتفاقى است كه اين صحنه ها در 
آن خلق مى شــود و يك سال تالش براى يك ماه 
خدمــت رقم مى خورد؛ آرى ايــن روزها همدان 
حــال و هوايى ديگر دارد و تالش ها براى ميزبانى 
از زائران كربالى حســين(ع) دوچندان اســت كه 
اميدواريم اين برنامه ها موثر واقع شــود و ميزبانى 

شايسته اى از زائران در همدان رقم بخورد.

همدانهمدان؛؛ مبدا سفر به  مبدا سفر به 77 استان كشور استان كشور


