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سند راهبردى سه ساله و 
ضرورت هاى پيش روى استان

 تدوين سند راهبردى سه ساله استان كه 
استاندار همدان در شوراى برنامه ريزى و 

توسعه استان بر آن تاكيد كرده است.

اعتبارات سال 97 استان همدان كاهش نيافته است
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستيم
■ بررسى40 سال خدمت رسانى به مردم
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يزدى ها نخستين نمايندگى يونسكو درايران 

همدان ازِبرند
جهانى جا ماند

بيستمينبيستمين  
حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) 

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

A6A6 سالـن حافظ- غـرفـه سالـن حافظ- غـرفـه
تشريفات: 09183148188

نمايشگاه خانگي 
آغاز به كار كرد
استقبال

از كاالي بومي 
در نمايشگاه 

همدان

چنگ يوز بر ديوار جنس چينى

بر طبل شادانه بكوب
 براى اينكه در نيمه نهايى جام ملت ها ژاپِن قدرتمند 
را بعد از ســال ها مالقات كنيم، امشــب محكوم به از 
ميان برداشتن چيِن مارچلو ليپى هستيم. حريف امشب 

ما شــايد روى كاغذ شــانس چندانى نداشته باشد و 
رســانه هاى خودشان هم به اين موضوع و قدرت ايران 

اعتراف كرده اند، اما خوب مى دانيم...

مبل و منبت همدانى را دريابيد
■ آزادى خواه: با قرنطينه كردن چوب هاى وارداتى، محدوديت واردات چوب برداشته شود

■ كاظمى : تخصيص ارز نيمايى به چوب هاى وارادتى چاره مشكل صنعت مبل است
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بـرخبرخبر
خ بسيارى از مدارس همدان ايمنى ندارند

 رئيس سازمان خدمات ايمنى و آتش نشانى همدان با بيان اينكه عوامل آتش 
نشانى ازابتداى سال تا كنون بازرسى هاى زيادى از مراكز عمومى  انجام داده اند 
از عدم ايمنى مدارس خبر داد.محمدرضا بياناتى در تشريح اين خبر اظهار كرد: 
از ابتداى سال تا كنون 343 ساختمان مورد بازرسى قرار گرفته است كه از اين 
تعداد 43 مورد از اماكن آموزشى بازرسى شده است.وى در گفت وگو با ايسنابا 
اشاره به بازرسى از مدارس خاطرنشان كرد: متاسفانه بسيارى از مدارس همدان 
از نظر ســطح پايش ايمنى آتش نشانى از اســتاندارد و ايمنى كامل برخوردار 
نيستند كه پس از بازرسى، گزارش كامل از نواقض مدارس به مديركل آموزش 
و پرورش ارائه شده است.وى يادآور شد: بازرسى از مراكز قديمى شهر همدان 
نيز انجام و به بســيارى از اين مراكز اخطار داده شــده است كه هر يك از آنها 

مهلت 3 ماهه اى دارند كه در راستاى رفع مشكل اقدامى انجام دهند.

نشست تخصصى «فرهنگ دانشگاهى» 
برگزار مى شود

 معاون فرهنگى جهاددانشــگاهى واحد همدان از برگزارى نشســت تخصصى 
فرهنگ دانشــگاهى با حضور جمعى از معاونين فرهنگى و مسئولين دفتر نهاد مقام 
معظم رهبرى در دانشــگاه ها خبر داد.فاطمه عزيزى هرمز اظهار كرد: سومين دوره از 
نشست هاى فرهنگ دانشگاهى به صورت هماهنگ در سراسر كشور به ميزبانى معاونت 
فرهنگى جهاددانشگاهى در حال برگزارى است كه اين نشست ها براى نخستين بار 
در استان همدان اجرا خواهد شد.وى در گفت و گو با ايسنا با بيان اينكه نشست فرهنگ 
دانشگاهى در آستانه چهليمن سالگرد پيروزى انقالب اسالمى برگزار مى شود، افزود: 
اين نشست تخصصى با محوريت فرهنگ دانشگاهى،"چيستى، چرايى و چگونگى" و 
همچنين"دانشگاه، فرهنگ و جامعه" با حضور جمعى از معاونين فرهنگى و مسئولين 

دفتر نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه هاى همدان برگزار مى شود.

امسال 19 تن بر اثر مسموميت با گاز در همدان 
جان باختند

19 تن بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيد كربن از ابتداى سالجارى تا پايان دى 
ماه در اين استان جان خود را از دست دادند.

مديركل پزشكى قانونى همدان گفت: اين آمار از نظر جنسيت شامل هشت زن 
و 11 مرد بوده اســت.على  احسان صالح در گفت و گو با ايرنا افزود: بيشترين 
ميزان آمار متوفيان ناشى از مسموميت با گاز مونوكسيد كربن متعلق به دى ماه 

با هفت تن از جمله يك زن و 6 مرد بوده است.
مديركل پزشــكى قانونى همدان اظهار داشــت: شــمار جانباختگان ناشى از 

گازگرفتگى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تغييرى نداشته است.
صالح هشــدار داد: با توجه به سرد شدن هوا و اســتفاده از وسايل گرمايشى، 

رعايت مسايل ايمنى براى پيشگيرى از مسموميت ضرورى است.

سند راهبردى سه ساله و ضرورت هاى 
پيش روى استان

 تدوين ســند راهبردى سه ســاله استان كه اســتاندار همدان در 
شوراى برنامه ريزى و توسعه استان بر آن تاكيد كرده است، به نوعى 
برنامه محورى و تعيين مســيرهاى توسعه است كه چنانچه همراه با 
نگاه كارشناســى و توجه به ظرفيت ها و امكانات استان باشد، كارى 

ثمربخش خواهد بود.
تدوين چنين ســندى با توجه به اولويت هاى تعريف شده از جمله 
بهبود معيشت مردم، اشتغال و حمايت از توليد مى تواند روند توسعه 
استان را شتاب بخشد مشروط بر آنكه نكات و مالحظات الزم در اين 

زمينه مورد توجه قرار گيرد.
يكــى از اين نــكات مهم توجه دقيق و علمى به مســائل و واقعيات 
موجود استان بعالوه چشم انداز آينده است كه بايد مطابق با اولويت 

هاى تعريف شده، برنامه هاى عملياتى مشخص گردد. 
در اين سند كه براى بازه زمانى سه ساله تدوين مى شود، اهداف مهمى 

در نظر گرفته شده كه خالصه آنها توسعه استان است.
تحقق اين اهداف در نگاه نخســت مستلزم تدوين دقيق سند مزبور و 

مشاركت اشخاص و مجموعه هاى ذيربط در اين زمينه است.
مفاد اين ســند به گونه اى بايد تنظيم شــود كه به معناى واقعى نقشه 
راه اســتان با محوريت اولويت هاى مشخص شــده، براى سه سال 

آتى باشد. 
موضوع بعدى نحوه اجرا و عملياتى نمودن سند است كه نيازمند ارائه 

راهكارهاى عملى و نقش آفرينى دستگاه هاى مختلف است. 
اينكه ســندى هرچنــد دقيق و علمى تدوين شــود و مــورد تاييد 
كارشناســان و صاحب نظران قرار گيرد، امــا در مرحله اجرا و پياده 
كردن آن دچار مشــكل شويم حاصلى نخواهد داشت و فرصت ها را 

از دست خواهيم داد.
براين اساس همه مجموعه ها بايد دغدغه مند موضوع را دنبال كنند و 

به سهم خود در جهت تحقق اهداف سند تالش نمايند. 
از طرفى تجربه نشان داده كه هرگونه ضعف و مشكل در نظارت ها و 
ارزيابى ها باعث دور شدن از اهداف و اولويت هايى شده كه با توسعه 
استان ارتباط مستقيم داشته اند. از اين رو انتظار مى رود گزارش دهى 
ها و ارزيابى ها به گونه اى باشــد كه ميزان تحقق اهداف اين سند در 

هر مرحله مشخص شود.
به هرحال تدوين ســند راهبردى ســه ســاله براى استان از اهميت 
خاصى برخوردار اســت و مى تواند نقطه آغازى براى حركت هاى 
پرشتاب در جهت توسعه باشد، مشروط بر آنكه شرايط و نياز هاى 
اســتان در ابعاد مختلف مطابق با اولويت هاى تعريف شــده در آن 
لحاظ شــود و مراحل اجراى آن نيــز طبق زمان بندى و با همكارى 
و هماهنگى بخش هاى مختلف دنبال شــود تــا اهداف مورد نظر 

محقق گردد.

رئيس نظام پزشكى همدان مطرح كرد
قصور پزشكى

علت مرگ «منصوره حسينى شعار»
■  حكم نهايى با دادستان

 رئيس نظام پزشــكى همدان از رأى به قصور پزشــكى در مرگ 
منصوره حسينى شــعار، مادر باردار همدانى در بيمارستان بوعلى خبر 

داد.
عليرضــا مدركيان از رأى بــه قصور پزشــكى در مرگ منصوره 
حسينى شعار در بيمارســتان بوعلى خبر داد و اظهار كرد: دوشنبه 
اين هفته آخرين جلســه نظام پزشكى همدان در خصوص پرونده 

مرگ اين مادر تشكيل شد.
وى با بيان اينكه رأى نهايى شــده اما انشــاء آن باقى مانده است، 
گفت: انشــاى ايــن رأى در دو بخش قصور پزشــكى و تخلف 

انتظامى خواهد بود.
رئيس نظام پزشــكى همدان در گفت وگو با فارس با اشــاره 
به اينكــه رأى به قصور پزشــكى به دادســتانى ارجاع داده 
مى شــود افزود: در داستانى اســتان با توجه به رأى پزشكى 
قانونى و نظام پزشــكى درصد قصور پزشــكى تعيين و حكم 

مى شود. صادر 
وى بــا بيان اينكه تخلــف انتظامى اين پرونده در نظام پزشــكى 
همدان پيگيرى مى شــود خاطرنشان كرد: با انشــاى آن، رأى نيز 
اجرايى مى شود كه احتماالً  اعتراض خواهند زد و به رأى تجديد 

نظر مى رود.
مدركيان در توضيح رأى تخلف انتظامى گفت: فرض كنيم پزشكى 
در اثر بى مباالتى و بى دقتى باعث ايجاد عارضه شود كه دو موضوع 
مورد بحث اســت، يكى اينكه خود عارضه خسارت حساب شود 
كه به آن عنوان «قصور» اطالق مى شــود، اين قصور درصدى دارد 
مثل اينكه گفته شــود پزشــك در ايجاد قصور 20 درصد مقصر 

است.
وى ادامــه داد: بخش ديگر «تخلــف انتظامى» نام دارد به اين معنا 
كه به خاطر اقدام دير پزشك و يا حضور ديرهنگام بر بالين بيمار، 
اتفاقى افتاده كه در اين صورت بسته به شدت تخلف ممكن است 

تذكر شفاهى و كتبى و تعطيلى مطب مشمول قوانين شود.
رئيس نظام پزشــكى همدان با اشــاره به اينكه قصور پزشكى در 
اين پرونده مورد تاييد ماست اما درصد قصور پزشكى را دادستان 
اعالم خواهد كرد چراكه حكم قضايى اســت گفت: امروز انشاى 

رأى كامل مى شود تا به دادستان ارسال شود.
مادر متوفى ســيده منصوره حسينى شعار؛ طبق گفته خانواده اش به 
آمپول آنتى بيوتيك حساســيت شديد داشته اما به رغم اطالع دكتر 

معالجش، اين آمپول به او ترزيق مى شود.

توده 4/5 كيلويى از شكم يك زن همدانى 
خارج شد

 يــك توده بزرگ ســرطانى 4/5  كيلويى پس از 2 ســاعت عمل 
جراحى در بيمارستان آيت ا... بهارى از شكم يك زن 44 ساله خارج 

شد.
متخصص زنــان و زايمان در بهار گفت: ايــن زن پس از مراجعه به 

درمانگاه اميد شهر بهار از درد شديد در ناحيه شكم خبر مى دهد.
مريــم شــعبانى بيــان كــرد: ابتــدا احتمــال مــى رفــت كــه ايــن زن 
ــخ  ــوال و پاس ــد س ــس از چن ــا پ ــد ام ــاردار باش ــه ب ــت ماه هش

ــه درســت نيســت. ــن فرضي ــد اي مشــخص ش
ــال انجــام يكســرى  ــه دنب ــزود: ب ــا اف ــا ايرن ــو ب وى در گفــت و گ
آزمايــش ســونوگرافى و ام.آر.آى وجــود يــك تــوده بــزرگ در زيــر 

شــبكه عــروق رحــم مشــخص شــد.
ــدن  ــانتيمتر در ب ــج س ــر پن ــوده زي ــود ت ــرد: وج ــان ك ــعبانى بي ش
ــا  ــد ب ــه باي ــدارد بلك ــى ن ــل جراح ــه عم ــازى ب ــب ني ــوان اغل بان
مراقبــت آن را كنتــرل كــرد امــا بــراى ابعــاد بيشــتر عمــل جراحــى 

ــت. ــرورى اس ض
وى افــزود: در صــورت بــى توجهــى بــه ايــن مولفــه، تــوده فشــار 
بــر قســمت مثانــه و روده وارد مــى كنــد و احتمــال بدخيــم شــدن 

نيــز وجــود دارد.

1- اعتبار ساخت موزه ميدان همدان پيگيرى نشده است.
 گفته مى شــود على رغم چالش مديريت شــهرى بــراى ادامه  يا 
تعطيلى ساخت موزه ميدان شــهر هنوز درخواست اعتبار اين موزه 
ارائه نشــده است. گويا قرار بوده اســت اعتبار از راه و شهرسازى 

درخواست و پيگيرى شود كه تا كنون اقدامى انجام نشده است.
2- تغيير چراغ خاموش مديران دراســتان ادامه دارد. گفته مى شود 
پــس از تغيير مديران كل چندين اداره اســتان يكى ديگر ازمديران 
تغييركرده اســت. گويا دراين تغيير مديركل زندانهاى اســتان پست 
خودرا به پژمان پروين داده و 2 فرمانده نظامى سپاه نيزدرشهرستانها 

تغييركرده است.
3- كميته تطبيق پرونده مولوى رابه شورا برگردانده است. گفته مى 
شــود پس از بى نتيجه بودن تصميم گيرى شورا براى مولوى وگياه 
شناس گويا كميته نيز اين تصميم گيرى را به راى گيرى مجدد منوط 
كرده است. گفته مى شــود درصورت بى نتيجه ماندن اين موضوع 

تصميم گيرى به مراجع باالتر موكول خواهدشد.
گفتنى است شوراى شهر پس از مرخصى طوالنى مولوى درشوراى 
شــهرعضو على البدل را جايگزين كرده است كه با اعتراض رئيس 

سابق مواجه شده است.

  با توجــه به تقارن چهلمين ســالگرد 
پيروزى انقالب اســالمى با ايــام فاطميه، 
جشن هاى اين دهه با رعايت حفظ قداست 
اين ايام و در راســتاى معرفى دستاوردهاى 

40 ساله انقالب اسالمى برگزار مى شود.
امسال شــاهد دهه فجرى متفاوت خواهيم 
بود چــرا كه همزمانى ايــام فاطميه با فجر 
پيروزى انقالب اســالمى بســترى مناسب 
براى انتقال مفاهيم و انديشــه هاى سياسى 

و معنوى امام راحل (ره) است.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان  در 
اين باره گفت: در راســتاى تجديد ميثاق با 
آرمانهاى امام راحل (ره) و شهداى گرانقدر 
همدان برنامه  شــهردارى  اسالمى،  انقالب 
هاى ويژه اى براى باشكوه تر برگزار شدن 
آييــن ها و جشــن هاى پيــروزى انقالب 

اسالمى در دهه مبارك فجر دارد.
وحيــد على ضمير در تشــريح برنامه هاى 
اين ايام گفت: به منظــور برگزارى هر چه 
باشــكوه تر مراســم راهپيمايى 22 بهمن، 
فضاسازى مناسب مسير راهپيمايى 22 بهمن 
با شستشو، پاكســازى و تنظيف مسيرهاى 
راهپيمايى، آماده باش نيروها و ماشين آالت 
به منظور پوشش كامل اقدامات خدماتى قبل 

و بعد از مراسم در نظر گرفته شده است.
وى، اســتقرار خودرو آتش نشانى و گروه 
عملياتى سيار در مسير راهپيمايى 22 بهمن 
به منظور باال بردن ضريب ايمنى و پيشگيرى 
از حوادث احتمالى و رفع آســيب ها را از 

جمله برنامه ها ذكر كرد.

على ضمير اظهار داشــت: بــراى تبليغات 
محيطى در سطح شهر، شهردارى طرح هاى 
مناسبى را در اين راستا پياده سازى مى كند 
تا با فرا رســيدن اين ايام مردم تفاوت چهل 
ســالگى انقالب را با ساليان گذشته به عينه 

شاهد باشند.
وى نصب هزاران پرچم جمهورى اسالمى 
ايــران و پرچم هاى مشــكى و آذين بندى 
 ،LED سطح شهر با ريسه هاى پارچه اى و
نصب المانها و بنرها با مضامين و شعارهاى 
متناسب با ايام دهه فجر و شهادت حضرت 

فاطمــه (س) ، اكران فايل هــاى مرتبط با 
دهه فجر از طريق تلويزيون هاى شهرى به 
منظور هويت بخشى به سيماى بصرى شهر 
همدان را از جمله برنامه هاى زيباســازى 

شهر ذكر كرد.
على ضمير با اشــاره به برگزارى «دومين 
جشــنواره طراحــى نــور و طراحى آثار 
موقت حجمى» بــا هدف ارايه ايده هاى 
نو و خالقانه به مناسبت دهه مبارك فجر 
گفــت: از متخصصان، طراحان، هنرمندان 
هنرهاى تجســمى و ســاير گرايش هاى 

هنرى مرتبط دعوت شــد تــا ايده ها و 
طرح هاى خود را با موضوع ياد شــده به 
ســازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى 

كنند. ارايه 
وى عنوان كرد: با توجــه به دريافت طرح 
هاى قابل توجه و پردازش مطلوب، هيأت 
داوران سه طرح را شايسته تقدير در بخش 
«هنرهــاى شــهرى» دانســته و در بخش 
«نورآرايــى» 2 طرح نيز انتخاب شــده و به 
صاحبان اثر طرح هاى برگزيده جوايزى اهدا 

مى شود.

 عمليات اجرايى تصفيه خانه آب شهر 
مالير 70 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.

مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همــدان در بازديد از ســد كالن و تصفيه 
خانه و خط انتقال آب شــرب شهرســتان 
مالير بابيان اينكه تصفيه خانه آب شــهر 
مالير توســط بخش خصوصى و به روش 
BOT درحال ساخت است، گفت: مبلغ 
سرمايه گذارى اوليه اين پروژه 400 ميليارد 

دالر بوده است.
منصور ستوده  مدت ساخت اين پروژه را 
2 سال اعالم كرد و با بيان اينكه دوره بهره 
بردارى از اين پروژه نيز 25 ســال است، 
گفت: عمليات اجرايى اين طرح تاكنون 70 

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
ســتوده با بيــان اينكه طول خــط انتقال 
آبرسانى از سد كالن به شهرستان مالير 38 
كيلومتر است كه اجراى 35 كيلومتر آن به 
پايان رســيده، افزود: ظرفيت ساالنه حجم 
آب تصفيه شــده اين پروژه 12 ميليون متر 
مكعب خواهد بود كه با اجراى خط انتقال 

آب و احداث مخازن آب داخل شــهر به 
ظرفيت 20 هزار مترمكعب عهده دار تامين 

آب شرب شهر مالير مى شود.
به گزارش مهر، ســتوده با اشاره به اينكه 
تصفيــه خانه مالير با يك مدول و دو خط 
جريــان 3 قادر به تصفيه 500 ليتر در ثانيه 
و حجــم كل 12 ميليون متــر مكعب در 
سال آب شرب اين شهرستان از سد كالن 
بوده كه در پائين دســت سد كالن در حال 
ساخت است، افزود: سد كالن مالير تامين 
آب شرب و بهبود يك هزار و 600 هكتار 
از اراضى جنوب شــهر مالير را به عهده 

دارد.
وى همچنين در ادامه اين بازديد در جمع 
خبرنگاران به ساير پروژه هاى سد سازى 
در استان همدان اشــاره و بيان كرد: طرح 
ســاخت تصفيه خانه شهرستان تويسركان 
بــا بيش از 50 درصد پيشــرفت به روش 
BOT و بــا همكارى بخش خصوصى و 
با اعتبارى حدود 20 ميليارد تومان در حال 
اجرا اســت و در حــال حاضر 55 درصد 

پيشرفت فيزيكى دارد.
ستوده با اشــاره به مزيت هاى استفاده از 
روش BOT و مشاركت بخش خصوصى 
در اجــراى طرح هاى مختلــف عمرانى 
گفت: تاخيــر در روند امــور اجرايى در 
روش BOT به ضرر سرمايه گذار بخش 
خصوصى تمام مى شــود و به همين دليل 
ســرعت اجراى طرح در اين روش بيشتر 

مى شود.
وى با بيان اينكه تصفيه خانه سد سرابى پس 
از آغاز به كار مى تواند 315 ليتر در ثانيه آب 
تصفيه شــده را ازطريق خــط انتقال آب به 
مخزن بهشت زهراى تويسركان  بدهد كه اين 
ميزان يك و نيم برابر نياز شهر تويسركان و 
سركان و پاسخگوى دو برابر جمعيت كنونى 
اين شهرها در افق 1410  است از پيشرفت 
97 درصدى طرح خط انتقال آب سد سرابى 
به مخزن شهر تويســركان خبر داد و گفت: 
براى اجراى اين طرح تا كنون 20 ميليار تومان 

هزينه شده است.
ستوده همچنين پيشرفت فيزيكى سد گرين 

شهرستان نهاوند را 10 درصد عنوان كرد و 
گفت: اين سد براى مصرف آب شرب بوده 
و براى تامين نياز آبى شهرستان استفاده مى 
شــود و حق آبه كشــاورزى همانند روال 
گذشته تامين بوده و هيچ تغييرى نخواهد 

كرد.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان 
به انتقال پســاب فاضالب شهر همدان به 
نيروگاه شهيد مفتح نيز اشاره كرد و افزود: 
طول اين خط لوله 44 كيلومتر اســت كه 
از تصفيه خانه فاضــالب همدان آغاز و به 

نيروگاه شهيد مفتح منتهى مى شود.
ســتوده اضافه كرد: ســد مخزنى خرمرود 
نيز با حجم مخزن 8 ميليون متر مكعب به 
منظور تأمين آب شرب منطقه خرمرود، به 
ميزان يك ميليون و 320 هزار متر مكعب 
شرب و يك ميليون و 500 هزار مترمكعب 
صنعت و يك ميليون و 40 هزار متر مكعب 
سهم محيط زيست توســط سرمايه گذار 
بخش خصوصــى از طريق مجوز ماده 56

در حال احداث است.

پليس مقتدر و 
مردم محور دستاورد 
بزرگ انقالب اسالمى  
است 
 پليــس ايران از نيروى صرفا نظامى قبل 
از انقــالب خود را به نيــروى مقتدر، مردم 
محور با ايجاد زير ساخت هاى نرم افزارى و 

سخت افزارى ارتقا داده است. 
فرمانده انتظامى اســتان همدان با اشــاره به 
دستاورد هاى چهل سال گذشته اين نيرو  در 
آســتانه ورود به دهه پنجم انقالب اسالمى، 
اظهــار داشــت: در دوره اى پليس فقط به 
ماموريت هاى محوله مى پرداخت اما اكنون 
به قدرى مردم به اين نيرو اطمينان دارند كه 
براى دريافت مشاوره به واحد هاى مشاوره 

آن در استان همدان مراجعه دارند.
به گزارش تسنيم بخشعلى كامرانى با اشاره 
به آمار سال گذشــته  7 هزار پرونده كه به 
مشــاوران نيروى انتظامى استان ارجاع شد، 
گفت: يعنى پليس در برنامه ريزى خود فقط 

به دنبال برخورد با مجرم و افزايش امنيت و 
غيره نبوده است بلكه به دنبال اعتماد سازى 
هم بوده كــه در اين حــوزه موفقيت هاى 

بسيارى كسب كرده است.
فرمانده انتظامى استان همدان اظهار داشت: 
اكنــون مردم به حدى پليــس را امين خود 
مى داننــد كه در هر مشــكلى ابتدا با پليس 
110 تمــاس مى گيرند و امروز ديگر نيروى 
انتظامى ايران و استان همدان نيرويى است 
كه  از همــه ظرفيت هايش براى خدمت در 

همه عرصه ها به مردم استفاده مى كند.

كامرانــى صالــح افزود: رويكــرد علمى و 
جامعه محورى پليــس اين اعتماد بين مردم  
و پليس را هر روز بيشــتر از گذشته خواهد 
كــرد و پليس هم براى ارتقــاى توان خود 
و  نرم افزارى  زير ســاخت هاى  و  بســتر ها 
ســخت افزارى را تدارك ديده است شايد 
در بخشى از امكانات سخت افزارى هنوز به 
پليس كشور هاى توسعه يافته نرسيده باشد 
اما در حوزه انسانى و برقرارى پليس مبتنى 
را  موفقيت هايى  اســالمى  شاخص هاى  بر 

بدست آورده است.

وى گفــت: موفقيت هايــى كــه پليس در 
40 سال گذشته بدســت آورده است مانند 
راه اندازى ســامانه پاســخگويى و عملياتى 
پليس 110 تا ســامانه نظارت و بازرســى 
197 و  بهره مندى از نظر اســتادان دانشگاه 
در حوزه برخورد و آسيب شناســى مسايل 
جرم زا از نمونه اين موارد است كه در قبل از 

انقالب وجود نداشت.
فرمانده انتظامى اســتان همدان افزود: قبل از 
را ه اندازى ســامانه 110 مردم بايد مستقيم به 
كالنترى ها براى رسيدگى به شكايت هاى خود 
مراجعــه مى كردند اما حاال پليس در كمترين 
زمــان ممكن خدمات خود را بــه مردم ارايه 
مى دهد و حتى با ثبت تماس مردمى و رصد 
پاسخگويى به اين تماس ها، دريافت بازخورد 

و اصالح آن را در دستور كار خود دارد.
وى ادامه داد: اكنــون پليس دانش عمومى 
خود را در حوزه كشــف جرايم تخصصى 
كرده است  در بازه زمانى بسيار كم با استفاده 
از فنــاورى نوين  و بروز، مجرمان را در هر 
حوزه اى به خصوص جرايم فضاى مجازى 

و شبكه هاى اجتماعى شناسايى مى كند.

آيت ا... خاتمى، سخنران راهپيمايى
 22 بهمن در همدان

 رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان همدان با بيان 
اينكه ســخنران راهپيمايى 22 بهمن آيت ا... ســيد احمد خاتمى 
امــام جمعه موقت تهران خواهد بود گفت: مســير راهپيمايى از 
ميدان امامزاده عبدا...(ع) به سمت آرامگاه بوعلى  و سپس پياده راه 

بوعلى و امام(ره) خواهد بود. 
حجت االسالم سيد حســن فاضليان با بيان اينكه ستاد برگزارى 
چهلمين سالگرد انقالب اسالمى متشكل از هشت ستاد شهرستانى 
و 23 كارگروه استانى است اظهار كرد: 12 بهمن رژه تاكسيرانان، 
موتورســواران، هيأت هاى رزمى و ورزشــى با حضور گسترده 
حضور مردم  برگزار مى شــود كه در نهايت شــركت  كنندگان از 
سمت چهارراه شــريعتى به سمت حسينيه امام خمينى(ره) براى 

برگزارى نماز جمعه حركت مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه كارگروه هاى 23گانه بيش از 5 هزار عنوان 
برنامه  را معرفى كردند گفت: در كارگروه رسانه و فضاى مجازى 
مى توان به تهيه مستندهاى «خواهر طاهره»، «سردار شهيد حسين 

همدانى» و مستند آن 6 نفر (گروه انقالبى ابوذر ) اشاره كرد.
رئيــس شــوراى هماهنگــى تبليغــات اســالمى اســتان همــدان در 
ــان اينكــه در كارگــروه روحانيــت  ــا بي ــا فــارس ب گفت وگــو ب
مى تــوان بــه همايــش نقــش شــهيد آيــت ا... مدنــى در انقــالب 
ــزارى  ــروج و برگ ــى آيــت ا... م ــم انقالب ــود عال همــدان و يادب
چهلميــن ســالگرد آيــت ا... معصومــى همدانــى اشــاره كــرد؛ از 
ــرى و  ــاالن كارگ ــژه فع ــرى وي ــزرگ كارگ ــزارى جشــن ب برگ

معرفــى از كارگــران نمونــه خبــر داد.
ــه  ــالب ب ــگ  انق ــن زن ــى، نواخت ــر انقالب ــل از خي  وى تجلي
ــب و در  ــتان تهذي ــهرى هنرس ــن در بخــش ش ــورت نمادي ص
ــژه  ــات وي ــه خدم ــان، ارائ ــه تفريج ــتايى مدرس ــش روس بخ
ــام  ــى و انج ــات ماليات ــد تخفيف ــردم همانن ــراى م ــهردارى ب ش
مراســم نورافشــانى را از ديگــر برنامه هــا در ايــام ا... دهــه 

ــرد. ــوان ك ــر عن فج
رئيــس شــوراى هماهنگــى تبليغــات اســالمى اســتان همــدان 
يــادآور شــد: چهــارم بهمن مــاه همايــش «جهــاد تبييــن» 
براســاس قيــام فاطمــى و افق هــاى انقــالب اســالمى در حســينيه 
ــهرى  ــينى بوش ــت ا... حس ــخنرانى آي ــا س ــى(ره) ب ــام خمين ام

برگــزار مى شــود.
ــت ا...  ــن آي ــخنران روز 22 بهم ــه س ــه اينك ــاره ب ــا اش  وى ب
ــود  ــام جمعــه موقــت تهــران خواهــد ب ســيداحمد خاتمــى ام
خاطرنشــان كــرد: مســير راهپيمايــى از ميــدان امامــزاده عبــدا... 
ــى و  ــاده راه بوعل ــپس پي ــينا و س ــگاه بوعلى س ــمت آرام ــه س ب

ــود.  ــام(ره) خواهــد ب ام

جشن هاى دهه فجر با حفظ قداست 
ايام فاطميه برگزار شود

مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان: 

پيشرفت70 درصدى عمليات اجرايى تصفيه خانه آب مالير
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برخوردارى 24 هزار مشترك روستايى مالير از خدمات 
امور آب و فاضالب 

 مديــر امــور آب و فاضــالب روســتايى شهرســتان ماليــر از 6 پــروژه قابــل افتتــاح 
و كلنــگ زنــى در ايــام ا... دهــه فجــر خبــر داد. 

ــدان؛  ــتان هم ــتايى اس ــى شــركت آب و فاضــالب روس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــات  ــوردار از خدم ــتاهاى برخ ــه روس ــاره ب ــن اش ــوند ضم ــا تركاش ــد رض محم
شــركت آبفــار در شهرســتان مالير،گفــت: درحــال حاضــراز مجمــوع 208 روســتاى 
ــتند و  ــد هس ــره من ــركت به ــات ش ــتا از خدم ــتان، 134 روس ــكنه شهرس داراى س

ــوند.  ــوراها اداره مى ش ــاران و ش ــط دهي ــردان توس ــورت خودگ ــه ص ــى ب متبق

وى همچنيــن عنــوان كرد:هــم اكنــون 24 هــزار مشــترك روســتايى از خدمــات امــور 
آب و فاضــالب روســتايى شهرســتان ماليــر برخوردارنــد. 

ــه  ــاره ب ــا اش ــرو ب ــه فج ــام ا... ده ــت اي ــن گراميداش ــه ضم ــوند در ادام تركاش
ــور،  ــام مذك ــر در اي ــتان مالي ــى شهرس ــردارى و كلنگ زن ــل بهره ب ــاى قاب پروژه ه
اظهــار كــرد: بــر هميــن اســاس در ايــام پيــش رو؛ 4 پــروژه بــا اعتبــارى قريــب بــه 

ــيد.  ــد رس ــردارى خواه ــه بهره ب ــان ب ــارد توم 2 ميلي
شــبكه  از  بهره بــردارى  داد:  توضيــح  مذكــور  پروژه هــاى  خصــوص  در  وى 
ــر يــك  ــا صــرف اعتبــارى افــزون ب ــاد شــاملو ب آب شــرب روســتاى حســين آب
ميليــارد و 190 ميليــون تومــان، اجــراى  قســمتى از شــبكه آب روســتاى ازنــا بــا 

ــتاى  ــانى روس ــبكه آبرس ــردارى از ش ــار، بهره ب ــان اعتب ــون توم صــرف 200 ميلي
ــانى  ــبكه آبرس ــردارى از ش ــان اعتبار،بهره ب ــون توم ــرف 200 ميلي ــا ص ــد ب گنب
ــه  ــار از جمل ــان اعتب ــون توم ــرف 400 ميلي ــا ص ــفلى ب ــو س ــتاى حمزه ل روس

ــت.  ــور اس ــاى مذك پروژه ه
تركاشــوند همچنيــن ضمــن اشــاره بــه پروژه هــاى قابــل كلنگ زنــى ايــن شهرســتان 
در ايــام ا... دهــه فجــر؛ بيــان كــرد: آغازعمليــات اجرايــى تعويــض شــبكه داخلــى 
ــاد-  روســتاى آورزمــان و همچنيــن كلنــگ زنــى خــط انتقــال روســتاى حســين آب
ــا بــرآورد 5 ميليــارد تومــان اعتبــار؛از جملــه پروژه هــاى قابــل كلنــگ  ــاد ب علــى آب

زنــى درايــام پيــش رو اســت.

خبـر

افتتاح 6 پروژه بخش كشاورزى همزمان 
با ايام دهه فجر در بهار 

 مدير جهاد كشــاورزى شهرستان بهار از افتتاح 6 پروژه كشاورزى 
همزمان با ايام گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در 

شهرستان بهار خبر داد.
به گزارش روابط عمومى جهاد كشــاورزى شهرســتان بهار ،هوشنگ 
كرمى گفت: اين تعداد پروژه با اعتبارى معادل  66 ميليارد  ريال و 855 

ميليون ريال مورد افتتاح و بهره بردارى قرار مى گيرد.
وى افزود: پروژه هاى مورد افتتاح 2 پروژه در بخش آب و خاك شامل 
آبيارى كم فشــار و مرمت و اليروبى قنات، 2 پروژه در بخش امور دام 
شامل بره پروارى و 2 پروژه در بخش صنايع كشاورزى شامل سردخانه 
باالى صفر اســت. كرمى عنوان كرد: بابيان اينكه از 6 طرح قابل افتتاح 
شهرستان بهار به ترتيب بخش مركزى 4 طرح، بخش اللجين يك طرح 
و صالح آباد 1 طرح را به خود اختصاص داده اند، يادآور شــد: با افتتاح 
اين پروژه ها به صورت مســتقيم براى 24 نفر فرصت شغلى جديد در 

شهرستان فراهم خواهد شد.

اعزام 250 دانش آموز پسر كبودراهنگي
 به اردوي راهيان نور 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: دانش آموزان پسر كبودراهنگي در 
قالب اردوي راهيان نور از شهرستان كبودراهنگ به مناطق عملياتي اعزام 
مي شوند.فرماندار سپاه ناحيه كبودراهنگ در نشست هماهنگي راهيان 
نور در اين شهرستان اظهار داشت: به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب 
اسالمي و آشنايي نوجوان و جوانان با فرهنگ ايثار و شهادت در اردوي 

راهيان نور به مناطق عملياتي كشور اجرا خواهد شد.
محمود بداغي با اشاره به تعداد نفرات شركت كننده در اين اردو افزود: 
در اين اردو حدود 250 دانش آموز پســر در مقاطع دبيرستان در مناطق 
عملياتي حضور خواهند داشــت. وي افزود: در ســال 97 بيش از يك 
هزار و صدنفر از اقشــار مختلف مردم در قالب كاروان راهيان نور در 

مناسب هاي مختلف از اين شهرستان به مناطق عملياتي اعزام شده اند.

پ

آگهـي مزايـده (مرحله دوم- نوبت دوم)

علي جاللــي - شهـــردار گيــان 

فراخوان مزايده عمومى يك مرحله اي اجاره(نوبت دوم) 
مجموعه ورزشي شهيد حاجي بابايي مريـانج 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد مزايده عمومي اجاره مجموعه ورزشي شهيد حاجي بابايي مريانج به شماره 
500970339800002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد 
مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ايران) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت  نام  در 
سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزايده محقق سازند. تاريخ انتشار مزايده در سامانه 

تاريخ 97/11/4 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايت: ساعت 8 صبح روز پنج شنبه تاريخ 97/11/4 لغايت 97/11/7 مي باشد.

مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 97/11/21 مي باشد.
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/11/23 مي باشد.

سوريان-  آقاي  داخلي 120  مزايده  اسناد  خصوص  در  بيشتر  اطالعات  دريافت  جهت  گزار  مزايده  دستگاه  تماس  اطالعات 
 08138260430

(م الف 3910)

 گرانــى ارز و كمبود چوب باعث 
گاليه هنرمندان مبل و منبت شد چراكه 
با اين وضعيت با كاهش توليد مواجه 

خواهند شد.
اين روزهــا كه وضعيــت اقتصادى 
حال و روز خوبى نــدارد، هنرمندان 
دلخوش  روزگارى  كه  صنايع دســتى 
بــه هنر دســت و نــان آورى از اين 
هنرهــا بودند، نيز دســتخوش گرانى 
ساخت  اوليه  وســايل  گرانى  و  دالر 
كه  اتفاقى  شــده   اند،  صنايع دســتى 
توليدات آنها را تحت تاثير قرار داده 

است.
اين روزها نابسامانى در تامين چوب، 
گره در كار هنرمنــدان منبت انداخته 
و آنهــا را براى افزايــش توليدات و 

صادرات دغدغه مند كرده است.
مالير به عنوان شــهر ملى مبل و منبت 
و تويسركان به عنوان قطب جغرافيايى 
مبل و منبت در اين صنعت شــناخته 
شــده و اكثريت مردمــان آن در اين 
عرصــه فعالند اما وجــود چالش و 
مشكالت در حوزه ارز و تأمين چوب 
مى تواند آنها را درگير كند.به گزارش 
فارس ،يكى از هنرمندان مبل و منبت 
با بيان اينكه مشــكل چوب ديگر از 
اصال  بگوييم  بايد  و  گذشــته  مشكل 
وجود ندارد اظهار مــى كند: با نبود 
چوب بــازار هم نداريم، يك نجار كه 
مى خواهد كار كند، اگر ســال گذشته 
ماهانه 10 كار توليد مى كرد، اكنون به 

نصف كاهش يافته است.
 ممنوعيت برش چوب از جنگل

خدابخشــى با بيان اينكه در حال حاضر 
برش چــوب از جنگل ممنوع شــده و 
جايگزين آن چوب وارداتى شده است 
مى افزايد: دالر هم ســه برابر شــده كه 
بالطبع قيمــت چوب هم به ســه برابر 

افزايش يافته است.
او معتقد است براى مبلمان بايد از چوب 
درجه يك استفاده كرد اما قيمت ها روز 
به روز باال مى رود . چوب از گرجستان 

هم وارد مى شود، اما بسيار گران است.
چــوب قيمــت  افزايــش   

 عامل قاچاق آن
اين هنرمند فعال در عرصه مبل و منبت 
افزايش قيمــت چوب را يكى از عوامل 
قاچاق آن داند و مى گويد: از نظر قانون 

كال قطع چوب ممنوع است و با افزايش 
قيمت چوب، چوب گردو نيز گران شده 
به طورى كه از 450 هــزار تومان به 2 
ميليون و 500 هزار تومان رسيده است.

او هم چنين ،گرانى چوب را علت قطع 
برخى درختان شهرســتان هاى و فروش 

آنها مى داند 
خدابخشــى عنوان مى كند : در شهرك 
عين آباد حدود حداقل شبى سه خاور بار 
به تهران مى رفت، اما اكنون به يك خاور 
و آن هم هفته اى يك بــار كاهش يافته 
است .تقريبا توليد صفر شده و بسيارى 
از واحدهاى توليدى تعطيل شده است.

او مى گويد: با رئيــس ميراث فرهنگى 
تويسركان مشــكالت را عنوان كرده ام 
. در صنعت مبلمان ســه شــهر همدان، 
تويســركان و مالير درگير هســتند كه 
در تويســركان 50 درصد نيروى كار در 
اختيار مبلمان اســت كــه تمامًا در حال 

نابودى است.
اين فعال حــوزه صنعت مبل و منبت با 
بيان اينكه شــهرهاى قم، اراك، تهران، 
اصفهان و مشــهد هم از جمله شهرهاى 
فعال مبل و منبت هســتند كه در تأمين 
چوب مشكل دارند بيان مى كند: چوب 
تويسركان قبال از چوب گردو و واردات 
از كردستان تأمين مى شد كه حاال اين دو 

عرصه هم به مشكل خورده است.
 كاهش صادرات مبل و منبت

خدابخشى در خصوص كاهش صادرات 
مبــل و منبت نيز خاطرنشــان مى كند: 
زمانى قصد صادرات مبل به ســليمانيه 
عــراق را داشــتيم اما گفتيــم اگر آنها 
درخواست يكصد دست مبل كرده اند و 
تمام موجودى ما 10 دســت مبل است، 
چطور يكصد دســت توليد كنيم وقتى 

چوب نداريم؟
او با تأكيد بر اينكه با اين پشتوانه چطور 
مى توان با تركيه رقابت كرد؟ مى افزايد: 
متاســفانه آنقدر بدقولى شده و جلسات 
بدون نتيجه تشــكيل شــده كــه ديگر 
انگيزه اى براى مــا نمانده و هيچ اميدى 

نداريم.
يكــى ديگر از هنرمندان مبل و منبت نيز 
مى گويد: در حــال حاضر توليد ما كم 
است اما برگزارى جشنواره مبل و منبت 
هم بى تاثير نبوده و تعدادى از مشــتريان 
كه آمدند بيشــتر از روســتاى اشترمل 

خريد داشــتند چون به دنبال كار دست 
بودند.

مهدى تركاشوند در خصوص صادرات 
مبل از تويسركان نيز مى گويد: صادرات 
مســتقيم از اينجا نيســت، بلكه كسانى 
كارهــا را از تهــران ان هــم بــه عراق 
صادر مى كنند كه يك ســالى است بازار 

صادرات نيز به هم ريخته است.
او با بيان اينكه مشــكالت مبل بيشتر به 
تأميــن چوب برمى گــردد بيان مى كند: 
برنامه ها كارشناســى نشده است زيرا با 
درد و مشــكالت منطقه به طور مستقيم 
برخورد نداشته و تنها براساس شنيده ها 

برنامه ريزى مى كنند.
يكــى ديگــر از هنرمنــدان مبــل و منبــت 
بــا اشــاره بــه تســهيالتى كــه در صنعت 
مبــل و منبــت هزينــه نشــده اســت مــى 
ــن  ــه اي ــد ك ــد: برخــى وام گرفته ان گوي
ــه  ــت هزين ــل و منب ــت مب وام در صنع
نشــده هرچنــد مبلــغ زيــادى نيــز 
تويســركان از آن جــذب كــرده اســت.
او بــا بيان اينكه بــا كاهش چوب راش 
قيمت چوب افزايش يافت افزود: كسانى 
استفاده مى كردند  كه بيشتر چوب راش 
روى به ســمت چوب گردو آوردند، اما 
در چــوب گردو هم برخى با انبار كردن 
آن، باعث شدند كه اين چوب به دست 

افراد ضعيف تر نرسد.
حال  در  كرد:  خاطرنشــان  تركاشــوند 
حاضر ما مشــكل چوب به عنوان ماده 
اوليــه و اصلى كار داريــم و اين روزها 
به علت نابسامانى بازار ارز مثل گذشته 

چوب وارد نمى شود.
نماينده مــردم ماليــر در مجلس نيز با 
بيان اينكــه تالش كرديم واردات چوب 
مورد نياز فعاالن مبل و منبت در رديف 
كاالهاى گروه الف قرار گيرد اظهار مى 
كند: البته ارز 4 هزار و 200 تومانى تنها 
براى مواد غذايى و دارو اختصاص داده 
شــده و دولت قبول نكرد كه اين ارز به 

چوب هم تعلق گيرد.
 تخصيص ارز نيمايى به چوب

محمد كاظمــى با بيان اينكه با همكارى 
شــركت شــهرك هاى صنعتى قرار شد 
را  واردات  ماليــر  درودگــران  تعاونى 
تســهيل كند ،مى افزايــد: ارز نيمايى به 
ايــن كاال تخصيص مى يابــد و چاره اى 

هم نيست.

نماينده مردم مالير در مجلس با اشــاره 
به اينكه تعاونى نيز بايد فعاليت خود را 
بيشتر كند تصريح مى كند: واردات غير 
گروه يك با مشكل مواجه است و چوب 

نيز جزء اين گروه است.
وى ادامه مى دهد: بايد بررســى كرد كه 
آيــا مى توانيم چوب مــورد نياز مبل و 

منبت را در داخل تأمين كرد يا خير؟
كاظمى خاطرنشــان مى كنــد: در حال 
حاضر بايد بــه دنبال تأمين چوب مورد 
نيــاز منبت كاران از راه واردات باشــيم 
كه با همــكارى معاونت صنايع كوچك 
شركت  شهرك هاى صنعتى استان همدان 
تدابيرى در اين حوزه انديشــيده شــده 

است.
 برداشتن محدوديت واردات با 

قرنطينه كردن چوب
ديگــر نماينده مردم ماليــر در مجلس 
شــوراى اســالمى اظهار مــى كند: در 
جلســه كميســيون فرهنگى مجلس با 
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى كشور و 
معاونانش مقرر شد به زودى مشكالت 
واردات چــوب و مواد اوليه منبت كاران 
حل شــود و با قرنطينه كردن چوب هاى 
وارداتــى، محدوديــت واردات چوب 

برداشته شود.
حجت  االسالم احد آزاديخواه مى گويد 
: بــا توجه به اينكه كمبــود مواد اوليه، 
ممنوعيت برداشت چوب از جنگل هاى 
شــمال و محدوديــت واردات چوب 
از عمده مشكالتى اســت كه منجر به 
تعطيلى كارگاه هاى منبت مالير خواهد 
شد، پيگيرى موضوع را در دستور كار 

قرار داديم
در اين نشســت طرح مشــكل كمبود 
چوب بــراى منبــت كاران ماليرى را 
مطرح كرديم و اينكه از 42 هزار شغل 
ايجاد شــده در حوزه صنايع دستى، 7
هزار مورد آن مربــوط به منبت مالير 

است.
سخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس 
شــوراى اســالمى مــى افزايــد: در 
ايــن نشســت رئيس ســازمان ميراث 
فرهنگى به جلســه اخير خود با وزير 
جهاد كشــاورزى اشــاره كرد و اعمال 
محدوديــت واردات چوب را به خاطر 
واردات چوب هاى داراى آفت دانست 
كه به جنگل هاى شــمال سرايت كرده 

است.
بــا قرنطينه كردن چوب هــاى وارداتى، 
محدوديــت واردات چوب را بردارند و 
با اين اقدام به زودى مشــكل مواد اوليه 

منبت كاران حل خواهد شد.
اينكه صنعت مبل و منبت نيز چون ساير 
بخش ها مشــمول گرانى دالر و كاهش 
واردات چوب  و تحريم شــده اســت، 
درســت؛ اما تدابيرى كه مسووالن براى 
كاهــش دغدغه هاى هنرمنــدان در نظر 

مى گيرند نيز مهم اســت و بايد همراه و 
همگان با آنها باشند.

ــورد  ــوب م ــد چ ــئوالن بتوانن ــر مس اگ
نيــاز صنعــت مبــل و منبــت را از داخــل 
و يــا بــه صــورت واردات قانونــى 
تأميــن كننــد، عــالوه بــر افزايــش 
توليــد مى تــوان از طريــق صــادرات 
ــرا  ــرد زي ــران ك ــز جب ــى ارز را ني گران
صنعــت مبــل ارزآور بــوده و ســود 
ــد. ــورمان مى كن ــد كش ــادى را عاي زي

مبل و منبت همدانى را دريابيد
■ آزادى خواه: با قرنطينه كردن چوب هاى وارداتى، محدوديت واردات چوب برداشته شود

■ كاظمى : تخصيص ارز نيمايى به چوب هاى وارادتى چاره مشكل صنعت مبل است

تعيين سرنوشت 
سياسي توسط مردم 
ثمره انقالب اسالمي 
است

 مشــاركت سياســي را حق طبيعي مردم استفاده از 
اين حق توســط مردم قبل از انقالب بسيار كم بوده اما 
اكنون به بركت انقالب اســالمي، يــك فضاي حقيقي 
براي مشاركت سياســي مردم وجود دارد به شكلي كه 
از صندوق هاي رأي همان نتيجه اي حاصل مي شــود كه 

خواست خود مردم است .

معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري همدان با بيان اين 
مطلب ،مشاركت و تعيين سرنوشت سياسي مردم را ثمره 

انقالب اسالمي دانست .
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان ،علي اصغر 
ناظري پور در رابطه با دســتاوردهاي انقالب اســالمي 
در طول 4 دهه انقالب اســالمي، اظهار كرد: پيشــرفت 
چشــمگير خدمــات پزشــكي، عمرانــي، رســيدگي 
به مشــكالت مــردم، توانمند ســازي دانشــگاه ها و 
آموزش وپرورش و محروميت زدايي از جمله دستاورد و 
پيشترفت هاي چشمگير ايران بعد از انقالب بوده است .

ناظري پور شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي را مسئول 
برنامه ريزي و اجراي مراسمات ويژه دهه فجر دانست و 
مطرح كرد: براي انجام مراســم هاي مربوط به چهلمين 
سالگرد انقالب اسالمي اين شورا، با همكاري كميته هاي 

23 گانه با شــركت نمايندگاني از فرمانداري از تابستان 
امسال با اشرافيت كامل مشغول برنامه ريزي بوده اند .

وي با اشــاره به برنامه ريزي هاي انجام شــده توسط 
شوراي هماهنگي تبليغات اســالمي در سطح استان، 
گفت: برگزاري انواع نمايشــگاه و همايش ها از جمله 
برنامه ريزي هــاي صورت گرفته در طــول دهه فجر 

است .
معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري همدان با بيان اينكه 
ايجاد مسائل امنيتي و انتظامي تمامي مراسم هاي دهه فجر 
وظيفه فرمانداري اســت، عنوان كرد: كميته هاي ويژه اي 
در تمامي روســتاها براي اجراي مراسم هاي با نشاط و 
باشكوه مربوط به دهه فجر تشكيل شده است؛ همچنين 
تمامي دهياري ها ملزم به به برگزاري يك يا چند برنامه 

با نشاط شده اند.

شهر  اسالمي  شوراي  مورخ 97/2/8  شماره 1702/ش/گ  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  گيـان  شهرداري 
گيان از طريق برگزاري مزايده عمومي موضوع ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها 15 قطعه زمين مسكوني واقع 

در شهرك مسكن مهر را با شرايط زير بفروش رساند.
 كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند با شرايط ذيل اقدام نمايند.

1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ  97/11/4 لغايت  1397/11/14 با واريز مبلغ 12/250/000 
حساب  شماره  به  ريالي   1/750/000 قطعات  براي  ريال   16/000/000 مبلغ  و  ريالي   1/400/000 قطعات  براي  ريال 
سپرده  686896516 نزد بانك كشاورزي و يا ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهرداري 
گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادي مكتوب و فيش واريز به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد 

دريافت نمايند.
2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

3- كليه هزينه كارشناسي و آگهي روزنامه هاي (مزايده) به عهده برنده مزايده مي باشد.
4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تا 15-  14-10 تا   1 قطعات  مترمربع  هر  ازاي  به  دادگستري  رسمي  كارشناس  قيمت  اساس  بر  پايه  قيمت   -6

1/400/000ريال و قطعات 11 تا 13 به ازاي هر مترمربع 1/750/000 ريال مي باشد.
7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.

گيان  شهرداري  به  فوق الذكر  زمين هاي  بيشتر وموقعيت  اطالعات  كنندگان مي توانند جهت كسب  8- شركت 
مراجعه نمايند.

9- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشائي پاكتها آزاد مي باشد.
10- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 و 08133423060 مي باشد.

به  و  تشكيل  گيان  شهرداري  محل  در   11 ساعت   1397/11/14 روز  شهرداري  معامالت  عالي  كميسيون   -11
پاكت هاي واصله رسيدگي خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول و دوم سپرده 

وي طبق ضوابط قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي عقد قرارداد مي گردد.
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اقدامات  و  اهداف  اساس 
اســالمى  انقــالب  در 
،رسيدن به جامعه اى رشد 
اخالقى  و  ســالم  يافته، 
اســت و اميدواريم ملت 
ايران با حضور و پيگيرى 
خــود در اين راســتا به 
بيشــترى  موفقيت هاى 
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حضرت آيت ا... خامنه اى :
شتاب حركت علمى كشور به هيچ وجه ُكند يا 

متوقف نشود
 رهبر معظم انقالب اسالمى تاكيد كردند: شتاب حركت علمى كشور 

به هيچ وجه ُكند يا متوقف نشود.
به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا... خامنه اى در ديدار مسئوالن و محققان 
ستاد توسعه علوم و فناورى هاى شناختى، با اشاره به تأثيرگذارى علوم 
شناختى در عرصه هاى علمى، پزشكى، اجتماعى و اقتصادى، بر لزوم 
تالش همه جانبه و شبانه روزى براى پيشرفت بيش از پيش در اين علوم 
تأكيد كردند و گفتند: شتاب حركت علمى كشور نبايد كاهش يابد و يا 
متوقف شود، بلكه اين شتاب بايد براى سالهاى طوالنى و تا رسيدن به 

نقطه اوج علمى حفظ و تقويت شود.
رهبر انقالب اســالمى با قدردانى از زحمات و دســتاوردهاى علمى 
مسئوالن و دانشمندان ستاد توسعه علوم شناختى افزودند: پيشرفت هاى 
علمى بشر و گشوده شدن دريچه هاى جديد براى شناخت بيشتر از نظم 
عجيب و پيچيدگى هاى حيرت آور عالم خلقت، مستلزم شكرگزارى 

است، زيرا انسان را به معرفت الهى نزديك تر مى كند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشــان كردنــد: هريك از اين دريچه 
هــاى علم و دانش كه از جانب خداوند به روى بشــر باز مى شــود، 
زمينه ساز تحوالت شــگرف و جديد در زندگى انسانها است، بنابراين 
هر ملتى كه از دانش هاى جديد و فناورى هاى مرتبط با آن عقب بماند، 
سرنوشتى جز عقب ماندگى، ذليل شدن و استعمار از جانب قدرت ها 

نخواهد داشت.
ايشان افزودند: علت تأكيدهاى مكرر بر موضوع علم و پيشرفت علمى 
همين موضوع اســت، بنابراين دانشمندان و محققان و مراكز علمى و 
پژوهشى براى ادامه پر شتاب حركت علمى كشور بخصوص در زمينه 
علــوم جديد، بايد با توكل به خدا و با نيت الهى، از جان مايه بگذارند 
و شــب و روز نشناسند و مسئوالن كشور به ويژه دولت نيز بايد به اين 

موضوع توجه جدى داشته باشند.

الريجانى:
اعالم دريافتى مديران جلوى سوءاستفاده را 

مى گيرد
 اعــالم دريافتى مديران باعــث ايجاد آرامش مى شــود و جلوى 

سوءاستفاده را مى گيرد.
رئيس مجلس شوراى اسالمى افزود: اين موضوع در قانون برنامه ششم 
توسعه پيش بينى شده و دولت هم اقداماتى را شروع كرده است اما كامل 

نيست لذا بايد براى تكميل آن تالش  شود.
على الريجانى يادآور شد: ما قدرى از نظر بودجه شرايط سختى داريم 
از اين رو بررسى اليحه بودجه 98 كار زيادى را مى طلبد، در اين راستا 

بايد با دقت نظر شرايط كشور را در بودجه لحاظ كنيم.
به گزارش ايرنا، وى ادامه داد: در گذشــته هم گاهى قيمت نفت دچار 
نوسان مى شــد، حتى در برهه هايى كل بودجه حاصل از فروش نفت 
هفت ميليارد دالر بود و كشــور با ســختى اداره مى شد از اين رو همه 
مسائل ما مربوط به تحريم نيست و نبايد به دست خود شرايط را جور 

ديگرى ترسيم كنيم.
الريجانى افزود: رهبر معظم انقالب نكاتى را در شوراى عالى هماهنگى 
سران قوا بيان كردند مبنى بر اين كه بودجه متناسب با شرايط تحريمى 
باشد، در اين راستا سازمان برنامه و بودجه هم تا حدى بودجه را تعديل 
كرد و ســقف بودجه را كاهش داد، اما اصالح ساختارى بودجه، عدم 
وابستگى بودجه به نفت، افزايش اشتغال و رشد اقتصادى مدنظر معظم 
له بود..وى ادامه داد: يكى از حوزه هايى كه مى تواند با سرعت بيشترى 
به مساله اشتغال كمك كند موضوع مسكن است كه اگر حركت درستى 

انجام شود صنايع زيادى رونق خواهد گرفت.
الريجانى افزود: ورود كميســيون تلفيق به بررسى بودجه شركت هاى 

دولتى موجب ايجاد آرامش مى شود.

نامه اى درباره FATF امضا نكرده ام
 من نامــه اى در خصوص FATF امضا نكرده ام و بنابراين ســاير 
مسائلى كه در اين خصوص از سوى افراد مطرح مى شود، دروغ است.

به گزارش ايرنا، وزير نفت گفت: حرفى از ميزان توليد و صادرات نفت 
ايــران نمى زنم زيرا صحبت كردن درباره اين مســائل عالمت دادن به 

آمريكا براى تحريم هاى بيشتر است.
زنگنه افزود: در مورد تمديد عافيت فروش نفت ايران به برخى مشتريان 
از ســوى آمريكا بايد منتظر بمانيم.وى ادامه داد: اكنون هر بشكه نفت 
برنت در بازار 61 دالر قيمت گذارى شده و قيمت سبد اوپك نيز نزديك 
اين قيمت است؛ نفت ايران نيز به دليل تفاوت در كيفيت و فاصله، سه 

يا چهار دالر زير قيمت اوپك معامله مى شود.
 كشف نفت شيرين و سبك در آبادان

وزير نفت افزود: با اين اكتشاف، اميد هاى زيادى براى افزايش منابع نفتى 
كشور در سطح آبادان وجود دارد.زنگنه تاكيد كرد: اين چاه اكتشافى در 
3770 مترى به نفت رســيده و بر اســاس آزمايش هاى اوليه، نفت اين 

40 نفت بسيار سبك و شيرين است. API مخزن با درجه

لوايح مربوط به FATF چارچوب هاى مالى 
را با انضباط مى كند

 مردم مى خواهند فعاليت هاى اقتصادى قانونمند شــود و رانت ها 
به حداقل برســد به گزارش مهر، معاون زنان و خانواده رئيس جمهور 
گفت: به نظرم اين دغدغه همه مردم اســت و مى خواهند فعاليت هاى 
اقتصادى قانونمند شــود و رانت ها به حداقل برســد.معصومه ابتكار 
يادآور شــد: خانم ها نقش مهمى در اقتصاد ملى دارند و خواسته آنها 
اين است كه اقتصاد سالم داشته باشيم. اين لوايح چارچوب هاى مالى 

را با انضباط مى كند.

سال 98 سخت
 اما قابل كنترل و مديريت است

 بى شــك سال 98 سال سختى خواهد بود ولى جاى نگرانى بابت 
تامين مايحتاج عمومى مردم، تكرار تورم و شوك ارزى شبيه به آنچه 

در سال 97 تجربه كرديم، وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، رئيس كمسيون اقتصادى مجلس اظهار كرد: در سال 
97 به مدد جوسازى هايى كه برخى دوستان در خصوص تحريم هاى 
13 آبان آمريكا، پيش از اعمال اين تحريم ها داشــتند، به جاى اينكه 
پس از اعمال تحريم ها شاهد افزايش تورم و شوك ارزى باشيم، قبل 
از وقوع حادثه و از ترس افتادن در چاله، خود را در آن انداختيم؛ فلذا 
اعمال تحريم ها چندان اثر تازه اى نداشــت. به همين نحو نيز احتمال 
تجربه  تورم باال در ســال 98، آنگونه كه در ســال 97 تجربه كرديم، 

بعيد است.
محمدرضا پورابراهيمى خاطرنشان كرد: سختى هاى پيش رو در سال 
آينده، قابل مديريت هســتند؛ ما ســختى راه را در ســال 97 رفتيم و 
ســال آينده قابل كنترل و گذار خواهد بود و سخن گفتن از "قحطى"

و"بحران هاى اقتصادى" و الفاظى از اين دست، قابل قبول نيست.

قانون جديد مديريت بحران 
به صحن مجلس رسيد

 معاون ســازمان مديريت بحران كشــور از بررسى قانون جديد 
مديريت بحران كشور پس از حدود سه سال در صحن مجلس شوراى 

اسالمى خبر داد.
محمــد فريد لطيفى در گفت وگو با ايســنا، گفت:  قانون آزمايشــى 
مديريت بحران كشــور در ســال 87 تصويب و بنا شــد كه به مدت 
5 ســال اين قانون اجرايى شود. بنابراين مهلت قانونى آن در سال 93 
به پايان رســيد كه يك سال نيز تمديد شده و تا پايان سال 94 قانون 

اوليه اجرا شد.
وى تصريــح كرد: در عين حال از همــان ايام، اليحه جديد مديريت 
بحران كشــور نيز به مجلس شوراى اســالمى ارسال شده و از سوى 

نمايندگان در حال بررسى بود.
لطيفى اظهار كرد: يكى از ويژگى هاى اين قانون تعيين سهم مديريتى 

و مسئوليت دستگاه هاى مختلف و وظيفه مند كردن آنهاست.
وى اظهار كرد: بررسى هاى اين قانون آغاز شده و ما اميدواريم كه طى 
هفته آينده تمامى مواد آن از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 

بررسى شده و به زودى براى اجرا ابالغ شود.

نشست ورشو مخرب امنيت منطقه است
 نشست ورشو يك گردهمايى ضد ايران است و اين اقدام بر صلح 

و امنيت منطقه اثرى مخرب دارد.
به گزارش ايرنا، نماينده دائم فدراسيون روسيه در سازمان ملل متحد 
افزود: ما در اين كنفرانس شــركت نخواهيم كرد. در نشست شوراى 
امنيت ســازمان ملل هم در اين باره صحبت كرده ام و بســيار روشن 

است كه هدف اين گردهمايى چيست.
واســيلى نبنزيا اظهار كرد: از برخى هيأت هاى ديپلماتيك شنيدم كه 

براى حضور درنشست ورشو مجبور شده اند.
وى ادامــه داد: ايران يكى از مهم ترين و بزرگترين كشــور در منطقه 

است. اين كنفرانس بر رويكرد يكجانبه تمركز دارد.
نبنزيا خاطرنشان كرد: معتقديم دستيابى به اين واقعيت تنها در رويكرد 

چندجانبه گرايى و همكارى بين المللى ميسر مى شود.

پاسخ رهبرانقالب به نامه وزرا حاوى 
رهنمودهاى خوبى است

 نامه نويســى وزرا به رهبرى روال معمولى است. رهبر انقالب در 
پاسخ به نامه وزراى عضو شوراى عالى پولشويى، رهنمودهاى بسيار 

خوبى ارائه كرده اند.
به گزارش ايرنا، رييــس دفتر رييس جمهورى گفت: در دولت 
يازدهــم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضــاى كابينه با دفتر مقام 
معظم رهبرى ارتباط بســيار نزديكى بوده است. بنده زمانى كه 
وزير ارتباطات بودم نامه هــاى متعددى را خدمت مقام معظم 
رهبرى فرســتادم كه هم ارائه گزارش بوده و هم رهنمودهايى 
را از ايشــان دريافت كرده ام. نامه هايى هم پيش از اين با سه 
يا چهار امضا داشــتيم كه اين يك روال معمول اســت و اتفاق 

است. نيفتاده  جديدى 
محمود واعظى گفت: مقام معظم رهبرى هم محبت فرمودند و پاسخ 
نامه را دادند كه تا اينجا يك روال عادى انجام شده است. رهبرى هم 
در پاسخ خود رهنمودهاى بسيار خوبى فرمودند و به همين دليل هم 

اين نامه نوشته شد.
وى افزود: نامه به رهبرى يك روال عادى بوده اســت و من از نحوه 
خبرسازى ها و فضاســازى هايى كه در اين زمينه انجام شده، بسيار 
متاسف هستم. اين فاصله اندازى بين همه و اختالف افكنى در داخل 
كابينه و اينكه بين دفتر رهبــرى و دولت اختالف وجود دارد، كذب 

است.

دولت آمادگى مقابله باتحريم ها را نداشت
 عضو كميســيون انرژى مجلس از انفعال دولت در دور زدن تحريم ها انتقاد 
كرد و فروش بنزين و ايجاد پااليشــگاه هاى جديد را از راهكارهاى مهم براى 

دور زدن تحريم ها خواند.
بــه گزارش مهر، فردين فرمند گفت: 500 نفر در خزانه دارى آمريكا مســئول 
بررســى تحريم ايران هســتند كه به تمامى راهكارهاى دور زدن تحريم ها از 

سوى ايران تسلط دارند.
وى دامه داد: دولت بايد قبل از اين با تأســيس پااليشــگاه ها و تبديل نفت به 

فرآورده، راه هاى تحريم نفتى ايران را مى بست.
وى گفت: دولت بايد مانع قاچاق ســوخت به كشــورهاى همسايه شود 
كــه اين ثروت ملى به جاى اينكه به جيب دالالن ريخته شــود، به خزانه 

بازگردد. مملكت 

اميدواريم مجمع تشخيص 
با تاييد CFT مجلس را همراهى كند

 يك عضو هيأت رييسه كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى 
 CFT ابــراز اميدوارى كرد كه مجمع تشــخيص مصلحت نظام با تاييد اليحه

مجلس را همراهى كند.
جليل رحيمى جهان آبادى در گفت وگو با ايسنا، گفت: مجمع در جايگاه قانون 
گذارى نيست و فقط مى تواند راجع به اختالفات مجلس و شوراى نگهبان اعالم 

نظر كند و لوايح و طرح هاى اجرايى را رد يا تاييد كند.
وى اضافه كرد: به نظر من مجلس كار خود را انجام داده، آنچه نظر ما بوده بيان 
كرديم؛ شوراى نگهبان هم كار خود را كرده حاال مجمع تشخيص بايد به شرايط 

واقعى و اجرايى كشور دقت كند و كار كارشناسى دقيقى انجام دهد.
رحيمى گفت: كليت نظام بايد در اين باره به اجماع برسد. 

موضوع افزايش قيمت بنزين در كميسيون انرژى 
مطرح نيست

 چنين چيزى در اليحه بودجه ســال 98 نيامده، اما در فضاى عمومى جامعه 
سناريوهاى مختلفى مطرح است. اخيرا هم طرح سهميه بندى بنزين در مجلس 
اعالم وصول شــد كه معلوم نيســت چه زمانى در صحن مطرح مى شود و آيا 

تصويب خواهد شد يا خير. 
بــه گــزارش ايســنا، ســخنگوى كميســيون انــرژى مجلــس گفــت: در طــرح 
ســهميه بنــدى بنزيــن بــراى هــر ايرانــى يــك ليتــر بنزيــن در روز در نظــر 
گرفتــه شــده و پيــش بينــى شــده كــه پااليــش و پخــش ســامانه اى را بــراى 

خريــد و فــروش ايجــاد كنــد. 
اســدا... قره خانى افزود:  امســال بنزين در كشور ما هزار تومان است و ممكن 

است 5 سال بعد هم همين قيمت باشد. 

 خوشــحاليم عليرغم همــه توطئه هايى 
كه عليه انقالب اســالمى بوده، تحريم هاى 
غيرقانونــى آمريكا نتوانســته به اهداف مد 
نظرشان برســد و خودشان اعتراف مى كنند 
كه ايــن تحريم هــا، آنها را به اهدافشــان 
نمى رســاند هر چند كه زحمت و ســختى 
براى مــردم ما بوجود مى آورنــد اما هرگز 

نمى توانند به خواسته هايشان برسند.
رئيس جمهورى روز گذشــته  در جلســه 
هيــأت دولت اظهار داشــت: اميــدوارم با 
تصويب نهايــى لوايح چهارگانــه، توطئه 
آمريكايى ها در موضوع مالى و بانكى خنثى 

شود.
حجت االسالم والمســلمين حسن روحانى 
ادامــه داد: همه كشــورها مى دانند كه اين 
تحريم ظالمانه، غيرقانونى و عليه ملت ايران 
بوده و عليه هيچ فرد، نهاد يا دستگاه دولتى 
نيســت و تنها منجر به اعمال فشار به مردم 

ايران خواهد شد.
وى گفت: با اطمينان به مردم ايران مى گوييم 
كه همه مسئوالن كشــور بويژه در وزارت 
نفت، تالش خواهند كرد تا به وظايف خود 
طبــق قانون عمل كرده و در توليد و فروش 
نفت و گاز و ميعانات همه كوشش خود را 
بكار بگيرند و از راه ها و مسيرهاى مختلفى 

كه در اختيار داريم به خوبى استفاده كنند.
به گــزارش ايرنا، رييس جمهــورى اظهار 
داشت: ملت و مسئوالن ما به خوبى در برابر 
تروريست هاى مزدور پس از انقالب مقابله 
كردنــد و امروز هم ايران نقش مهمى را در 
مبارزه با تروريســم و امنيت منطقه برعهده 

دارد.
روحانــى ادامه داد: خوشــبختانه دولت و 
مجلس با همــكارى هــم اقدامات خوبى 
راجع به لوايح 4گانه به انجام رســانده اند و 
اميدواريم نهادهــاى ديگرى هم كه در اين 
زمينه بايد اقداماتى را در مراحل نهايى انجام 
دهند با سرعت بيشتر تالش كرده تا بتوانيم 
اين لوايح را به تصويب رســانده و اين اميد 
آمريكا را نااميد و توطئه آنها را در موضوع 

مالى و بانكى خنثى كنيم.
وى افــزود: مــا مى توانيــم بــه وضــوح 
بــه دنيــا ايــن اطمينــان را بدهيــم كــه 
ــا  ــواره ب ــران هم ــالمى اي ــورى اس جمه

تروريســم مبــارزه كــرده و امــروز هــم در 
مســايل مالــى و ديگــر موضوعــات بــا آنها 

ــرد. ــد ك ــارزه خواه مب
روحانى افزود: انتخابات آزاد و ســالم يكى 
از دســتاوردهاى مهم انقالب اسالمى است 
و آنچه مى توانيم به وســيله آن امروز كشور 
را با گذشــته به خوبى مقايسه كنيم و مورد 
شــهادت همه مردم هم هســت، اين است 
كه امروز مردم پرشــور در صحنه انتخابات 
حضور دارند و بــه خوبى مى دانند كه رأى 
آنها مؤثر اســت و به همين دليل اســت كه 
در انتخابات حضــور يافته و در صف هاى 

طوالنى منتظر مى مانند.
وى گفت:  بخش بزرگى از استمرار انقالب 
اســالمى و تضمين نظام جمهورى اسالمى 
ايران در سايه انتخابات و صندوق آراء است.

رييس جمهــورى اظهار داشــت: يكى از 
مشكالت اين است كه گاهى اجرا بخواهد 
در كار نظارت دخالت كند يا نظارت قصد 
دخالت در كار اجرا را داشته باشد كه در اين 

اليحه به خوبى پيش بينى شده است.
روحانــى گفت: شــفافيت بايــد يكى از 
دســتاوردهاى بزرگ انقالب باشــد و اگر 
امروز در گوشه اى هم شفافيت وجود ندارد 
بايد پرده ها را برداريم و اين يكى از آثار مهم 

انقالب اسالمى است.

وى تأكيد كرد: همه بايد بدانند كه حســاب 
مالى مسئولين و نهادهاى مختلف چگونه و 

به چه ميزان است.
روحانى گفت: بهترين ناظر براى امور كشور 
مردم هســتند و بهترين راه بــراى مبارزه با 
فسادهايى كه در جامعه وجود دارد، نظارت 
مردم است و نظارت مردم با شفافيت انجام 

مى شود.
رييس جمهورى افزود: امروز به خوبى تمام 
مراحل اســتفاده از پولى كــه براى كارهاى 

گوناگون در اختيار افراد گذاشته مى شود از 
زمان تحويــل تا زمانى كه تبديل به اجناس 
گوناگون شــده و در فروشــگاه به فروش 

مى رسد، قابل رصد است.
روحانى خاطر نشان كرد: مردم در زمينه هاى 
گوناگون از جمله بخش سالمت و خدمات 
ادارى بايد بداننــد و ببينند كه چه اقداماتى 
صورت مى گيرد، فسادها براى اين صورت 
مى گيرد كه مــردم ناچارند در ادارات براى 
انجام كارشــان پله ها را باال و پايين رفته و 
در نهايت نيز انجام كارشان به امروز و فردا 

موكول مى شود.
وى تصريــح كرد: اگر همــه چيز از طريق 
ديجيتال و دولت الكترونيك انجام شــود، 

بسيارى از مفاسد از بين خواهد رفت.
رئيس جمهورى با اشاره به اينكه در اليحه 
شــفافيت تالش دولت اين است كه مردم 
نســبت به همــه چيز در كشــور آگاهى و 
نظارت داشته باشند، گفت: اميدواريم بتوانيم 
با نظارت دقيق تر و بهتر جامعه اى ســالم تر 

داشته باشيم.
روحانى تأكيد كرد: اساس اهداف و اقدامات 
در انقالب اسالمى ،رسيدن به جامعه اى رشد 
يافته، سالم و اخالقى است و اميدواريم ملت 
ايران با حضور و پيگيرى خود در اين راستا 

به موفقيت هاى بيشترى دست يابد.

 در مــورد اين اليحه پيش از اين با مركز 
پژوهش هاى مجلس، كميســيون شوراها و 
شــوراى نگهبان هماهنگى الزم انجام شده 

است.
به گزارش ايرنا، وزير كشــور اظهار داشت: 
ايــن اليحه از ســال 95 از ســوى وزارت 
كشور به دولت ارائه شد و با توجه به ابالغ 
سياســت هاى كلى از جانــب رهبر معظم 
انقالب، مجددا به وزارت كشــور مسترد و 

با آن سياست ها منطبق شد.
عبدالرضــا رحمانــى فضلــى افــزود: در 
كميسيون سياسى دفاعى دولت بررسى هاى 
الزم درباره اين اليحه انجام گرفت و امروز 

در دولت تصويب شد.
وى يادآور شــد: از جمله مشــخصات اين 
اليحه ، تجميع انتخابات است زيرا ما قوانين 
مختلفى داشــتيم و هر انتخابــات را با يك 

قانون اداره مى كرديم.

رحمانى فضلــى ادامــه داد: در اين اليحه 
احــراز صالحيــت ها تعريــف دقيق ترى 
شــد تا افرادى كــه داراى صالحيت هاى 
كلى هستند، بتوانند شركت كنند. تبليغات، 
شفافيت هاى مالى، نظارت، چگونگى اجرا 
و نقش وزارت كشور از جمله مسائلى بودند 

كه در اين اليحه به آن پرداخته شد.
وى تاكيــد كــرد: اليحــه اصــالح قانون 
انتخابات، اليحه نسبتا جامع و خوبى است 

و اميدواريم با بررســى هاى كارشناسى در 
مجلس تكميل شود تا بتوانيم انتخابات سال 

98 را با اين قانون اجرا كنيم.
رحمانى فضلى در خصوص اســتانى شدن 
انتخابات مجلس هم اظهار داشت: با توجه 
به اين كه دو فوريت اليحه اســتانى شدن 
انتخابات در مجلس تصويب شــده است 
بنابرايــن نيازى نديديــم در اين اليحه آن 

بياريم.

نمايندگان در 
بررسى بودجه، 
مصالح مردم را در 
نظر بگيرند

 نمايندگان مجلــس بايد با بى عدالتى 
در تخصيص ها برخورد كنند و رفتارشان 
در جهت خوشايند نهادهاى خاص نباشد 
هرچند كه اين مســاله در نهايت موجب 

گاليه برخى شود.
روند بررسى بودجه تدوينى ساالنه دولت 
در مجلس همواره مورد توجه كارشناسان، 
نمايندگان و مسئولين دستگاه هاى اجرايى 
بوده و مسائل مختلفى هر ساله در راستاى 
تخصيص هرچه منسجم تر اين بودجه در 

كشور مطرح مى شود.
به گــزارش ايرنا، فعال سياســى اصالح 
طلب اظهار داشــت: بزرگترين شاخص 
يــك حكومت دينى، عدالــت و انصاف 
در همــه امور بوده و مصداق عينى آن در 

وهله كنونــى را مى توان، نحوه تخصيص 
اعتبارات عمومى و توزيع آن تلقى كرد.

افزود:  منتجب نيا  رســول  حجت االسالم 
اليحه بودجه ســاالنه كل كشــور نيز در 
چارچوب برنامه 5 ســاله توسعه تعريف 
شــده و چكونگى حركت كشــور را به 
سمت اهداف توســعه اى چشم انداز 20 
ســاله مشــخص مى كند. اليحه مذكور، 
مى توانــد در زندگــى شــهروندان تاثير 
مستقيم داشــته باشد. بر اين اساس است 
كه امــوال عمومى را بايد در جهت منافع 
همه مردم و نــه هيچ فرد، گروه يا بخش 

خاصى هزينه كنيم.
وى اظهار كرد: نمايندگان بايد تالش كنند 
تا از بخشــى نگرى فاصلــه بگيرند و از 
انتخابيه  حوزه  بودجه  غيرمنطقى  افزايش 
خود پرهيز كنند. چرا كه سواستفاده برخى 
از نفوذشــان در مجلس، در حوزه بودجه 
ظلم بزرگى به كليت ملت خواهد بود. به 
اعتقاد من، نماينده بايد خود را در محضر 
خدا بداند و به جاى فكر به راى آورى در 

دوره بعدى، به مردم خدمت كند.

فيلتر كردن فضاى 
مجازى خالف 
مصالح ملى كشور 
است

 فيلتــر كردن فضــاى مجازى خالف 
مصالح ملى كشــور است و بايد به جاى 
محدود كردن به ســمت توســعه فضاى 

مجازى حركت كرد.
به گزارش ايســنا ، عضو هيأت رئيســه 
مجلس گفت: فضاى مجازى واقعيتى غير 
قابل انكار است كه براى مردم اهميت پيدا 
كرده و جزو خدمات ضرورى محسوب 
مى شــود حتــى در برخى مــوارد براى 
شهروندان حياتى بوده، اين واقعيتى است 

كه نمى توان آن را انكار يا سركوب كرد.
عليرضا رحيمى افزود: بر اين اســاس به 
جاى برخورد بــا فضاى مجازى مى توان 
از اين ظرفيت ها در حوزه هاى اجتماعى، 
فرهنگى و سياسى استفاده كرد و به سمت 

توســعه اين فضاها رفــت. قاعدتا نگاه 
بســته و فيلتر كردن ايــن فضاها مخالف 
شــهروندى  حقوق  و  مبنايى  آزادى هاى 
است و رويكرد قوه قضائيه نيز به فضاى 

مجازى نگاه بسته اى بود.
وى يادآور شــد: در ايــن بين برخى كه 
در گذشــته مقابل جوانــان و نياز جامعه 
موضع منفى به فضاى مجازى مى گرفتند 
بالفاصله بعــد از موضع رهبــرى تغيير 
جهــت دادند كه اين رويكــرد آنها از آن 
جهت جاى تاسف دارد كه منطق رهبرى 
پيش از اين هم روشــن بــود و نياز نبود 
كه آنها بعد از فرمايش ايشان تغيير موضع 
داده و حتى برخى از آقايان در تريبون ها 

آن را بيان كردند.
رحيمى گفت: فيلتر كردن فضاى مجازى 
خالف مصالح ملى كشــور اســت چون 
فضاى مجــازى براى جوانــان و جامعه 
نشاط اجتماعى به بار آورده است. نشاطى 
كامال معقول و متعارف كه نبايد آن را به 
بهانه هايى گرفت و به ســمت بسته كردن 

فضاها حركت كرد.

وزيركشور:

اليحه اصالح قانون انتخابات در هيأت دولت تصويب شد

روحانى با اشاره به لوايح چهارگانه 

توطئه آمريكا را خنثى كنيم
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طرح تحول سالمت، تفكر اقتصادى نداشت
 طرح تحول ســالمت يكى از كارهاى بسيار خداپســندانه دولت بود، اما فرمول 
درســت  اقتصادى نداشت. طرح تحول ســالمت همه چيز داشت، اما تفكر اقتصادى 

نداشت. 
سرپرســت وزارت بهداشت گفت: سال 94  در سازمان برنامه و بودجه با طرح تحول 
سالمت و بيمه همگانى سالمت مواجه شدم و نامه اى محرمانه به دكتر نوبخت نوشتم 
كه  مى ترسم عاقبت اين ماجرا به مسكن مهر و يارانه ها مبتال شود، البته اگر تدبير نكرده 
و هزينه ها را مديريت نكنيم. به گزارش ايرنا، ســعيد نمكى افزود: با درآمد 50 تا 60 
 دالرى نمى توان گفت كه بيمار هر جا دلش خواســت برود و هر سرويســى بگيرد و 

پولش را دولت مى دهد. 

صدور بخشنامه شيوه تقسيط پلكانى ديون معوق 
كارفرمايان به تامين اجتماعى

 بخشنامه شيوه تقسيط پلكانى بدهى معوق كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعى از سوى 
سرپرست اين سازمان صادر و به تمامى واحدهاى اجرايى تامين اجتماعى ابالغ شد.به گزارش 
ايسنا، شيوه نامه فرآيند تقسيط پلكانى ديون معوق كارفرمايان (تقسيط 60 قسط پلكانى) با 
هدف حمايت از كارگاه هاى بحرانى از سوى معاونت بيمه اى تامين اجتماعى پيشنهاد شده و 
مورد موافقت هيأت مديره اين سازمان قرار گرفته است. بر اساس اين بخشنامه، در صورت 
درخواست كارفرما مبنى بر بحران نقدينگى كارگاه و عدم امكان پرداخت اقساط بصورت 
مساوى، شعبه تامين اجتماعى مى بايست درخواست كارفرما را به انضمام مستندات الزم مبنى 

بر تأييد بحرانى بودن كارگاه به اداره كل تامين اجتماعى استان ذى ربط اعالم و ارسال كند.

صندوق بازنشستگى حتى يك خط قانون ندارند
 در حال حاضر از مجموع 18 صندوق بازنشســتگى در كشور، 14 صندوق حتى 
يك خط قانون ندارند كه اين چالش جدى صندوق هاى بازنشستگى در كشور است.

عضو كميســيون اجتماعى مجلس شوراى اســالمى گفت: يكى از مشكالت قانونى 
صندوق هاى بازنشســتگى فقدان بازنگرى قانون آنها است، اكنون 18 صندوق داريم 
ولى عمال دو تا ســه يا چهار صندوق قانون جامع و كامل دارد بقيه صندوق ها بدون 

قانون هستند.
حســن لطفى در گفت و گو با ايرنا افزود: صندوق بازنشستگى بايد يك قانون جامع 
داشــته باشيم تا محاسبات را مانند ساير دنيا براى صندوق هاى بازنشستگى در كشور 

اجرا كنيم.

نكات كليدى در برخورد با فرزندان 
پس از طالق

 رفتن يكى از والدين از خانه و يا اضافه شدن يك ناپدرى يا نامادرى 
صرف نظر از واكنشى كه فرزندان به آن نشان مى دهند مسئله اى است كه 
فشار روانى و عاطفى فراوانى به همراه دارد. بعضى كودكان ناراحتى ها 
را از اين بابت نشــان مى دهند و بعضى ديگر آن را پنهان كرده و بروز 
نمى دهند اما در هر حال آنها از اين بابت ناراحت هستند و اين شماييد 
كه بايد واكنش آنها به اين مسئله را به بهترين و سازنده ترين وجه كنترل 

كنيد.
مشاور خانواده در اين خصوص گفت: اگر از همسرتان جدا شده ايد و به 
تنهايى از فرزندانتان نگهدارى مى كنيد يا اگر پس از جدايى مجدد ازدواج 
كرده ايد و در حال حاضر عضوى از يك خانواده مختلط هستيد بدانيد 
كه اساس زندگى فرزندانتان دستخوش آشفتگى و تزلزل هست هرچند 
واكنش كودكان به مسايلى چون طالق و جدايى و ازدواج مجدد متفاوت 
است اما اين مسايل از نظر روانى براى آنها آسيب زا بوده و ممكن است 

سبب ترس و نگرانى شديد آنها باشد.
محمدى اظهار كرد: بهتر اســت والدين مسئله جدايى از يكديگر را با 
صداقت كامل با كودك در ميان بگذارند. البته الزم نيست همه حقيقت را 
با جزئيات كامل براى كودك تعريف كنند. والدين مى توانند مسئله را به 
اين صورت براى فرزندان بازگو كنند كه براى من و پدرت مشكلى پيش 
آمده كه فعًال قادر به حل كردن آن نيستيم و ترجيح مى دهيم از هم جدا 
شويم اين مسئله كامًال مربوط به پدر و مادر است و شما هيچ تقصيرى 

در اين جدايى نداريد و ما هميشه شما را دوست داريم".
اين روان شناس گفت: بعد از جدا شدن والدين، بسته به اينكه حضانت 
فرزند با چه كسى باشــد، يك روز در هفته ممكن است پدر فرزند را 
مالقات كند يا برعكس. در اين شرايط والدين سعى كنند هنگام تحويل 
گرفتن يا تحويل دادن فرزند، به دليل خشمى  كه از يكديگر دارند رفتار 
سرزنش آميز يا دشنام هايشان را در حضور كودك بروز ندهند؛ چرا كه به 
هر حال فرد غايب هنوز والد فرزند است و كماكان فرزند با او در ارتباط 

است و زمان هايى را با او مى گذراند.
محمدى با اشاره به پدران و مادران مطلقه افزود: هدف شما پس از طالق 
بايد صرف نظر از وضعيت زندگى تان ايجاد چنين شرايطى در خانواده 
باشد. اگر رابطه زناشويى شــما و همسر سابق تان پايان يافته است و 
زندگى جداگانه اى داريد اما هنوز مى توانيد يك رابطه حمايتى دوجانبه 

با هم داشته باشيد.
وى در ادامه افزود: آنچه شــما و همســر سابق تان بايد انجام دهيد اين 
است كه بپذيريد رابطه تان قطع نشده است بلكه شكل آن تغيير يافته و از 
رابطه زناشويى، صميمانه و عاطفى به رابطه اى دوجانبه و مبتنى بر هدف 

مشترك كه همانا پرورش فرزندان است، بدل شده است. 
اين مشــاور خانواد افزود: با همســر ســابقتان در مورد ديدن بچه ها، 
تعطيالت يا ساير رويدادهاى خانوادگى صحبت كنيد و به توافق برسيد 
اگر چه احتمــاال دادگاه توجه به نيازهاى كــودكان پارامترهايى را در 
اين زمينه مشــخص مى كند اما شما مى توانيد رفتارى پخته و به دور از 
خودخواهى در اين زمينه داشته باشيد و با توافق  يكديدگر در اين زمينه 

تصميم گيرى كنيد.

جام جم: 5 راهكار تكان دادن دنيا 
 راهكار نميخواد همون يه زلزله كه بياد كافيه!!
همدان پيام: حمايت اصولگراها بوي سياسي مي دهد

  همه چيزمون با سياست مخلوط شده!!
ايران: فارغ التحصيالن كار نمي كنند

 مگه كار داريم!! 
مهر: قانون حذف نمره مردودي از معدل كارشناسي ارشد لغو شد

 يعنى بازم مردودى داريم!!
همدان پيام: افزايش 4 درصدي مصرف گاز در همدان

 خوب زقم مى باره ديه!! 
صداي زنجان: لباس هاي قاچاق در ويترين مزون هاي خانگي

 بدون شرح!! 
هگمتانه: وزن نان تغيير نكرده است

  كيفيتش كه خيلى تغيير كرده!! 
جمهوري اسالمي: هواي شهرهاي پرجمعيت و صنعتي آلوده مي شود

 اينجاست مه بايد گفت خوشا به حالت اى روستايى...!!
هگمتانه: با استاني شدن انتخابات حاميان مالي قدرتمند مي شوند

 هميشه اين حاميان هستند كه به جاى مردم قدرتمند مى شن!!
ايران: روزنامه ايران وارد بيست و پنجمين سال انتشار خود شد

 تولد تولد تولدت مبارك!!
هگمتانه: انتقال خاك به خارج از كشور ممنوع است 

 خاكمون هم طالست!!
جوان: هندوانه فروش كارتخوان دارد، پزشك مشهور نه!!!

  بدون شرح!!
آفتاب: تيغ كند بهارستان در سياست ايران 

 تيغشون نمى بره؟!!
همدان پيام: فعاليت چراغ خاموش در گمرك استان 

 آسته آسته دارن كار خودشون رو مى كنن چيكارشون دارى!!
قدس: خودروها آب سوز مي شوند

 حاال بيا بحران آب رو حل كن!! 
كيهان: نرخ بيكاري دو برابر آمار اعالمي دولت است 

20 فقره سرقت در همدان كشف شد

 فرمانده انتظامى استان همدان از كشف 20 فقره سرقت و دستگيرى 
يك سارق اماكن خصوصى در همدان خبر داد.

به گزارش مهر بخشعلى كامرانى صالح گفت: در پى وقوع چند فقره 
سرقت از انبارى آپارتمان هاى سطح شهر همدان، بررسى موضوع در 

دستور كار كارآگاهان پليس آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: با انجام تحقيقات و شــگردهاى خاص پليســى و بررسى 
دوربين هاى مدار بســته تصوير به دســت آمده از سارق، در اختيار 

ماموران گشت پليس آگاهى و كوپ تابعه قرار گرفت.
كامرانى صالح ادامه داد: ماموران تجسس همدان در گشت زنى متهم 
را حين سرقت دســتگير و با هماهنگى مقام قضايى به پليس آگاهى 
منتقل كردند. وى اظهار داشــت: متهم در تحقيقات و بازجويى هاى 
فنى و تخصصى به 20 فقره ســرقت از انبارى هاى منازل و ساختمان 

هاى خالى از سكنه اعتراف كرد.
فرمانده انتظامى اســتان همــدان اضافه كرد: در اين راســتا يكى از 
خريداران اموال مسروقه نيز شناسايى و دستگير و با تشكيل پرونده به 

مراجع قضايى معرفى شد.

جريمه فروشنده لوازم يدكى درهمدان 
به دليل فروش قطعات كهنه بجاى نو

 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از جريمه فروشنده لوازم 
يدكى خودرو به دليل فروش قطعات كهنه به جاى نو خبر داد.

عليرضا حســن پور در گفتگو با مهر از جريمه فروشنده لوازم يدكى 
خــودرو به دليل فروش قطعات كهنه به جاى نو خبرداد و گفت: اين 

فرد متخلف 54 ميليون ريال جريمه شد.
وى بــا بيان اينكه براى فروشــنده متقلب لــوازم يدكى در تعزيرات 
حكومتى همدان پرونده تشكيل شد، گفت: اين واحد به دليل فروش 

قطعات كهنه خودرو به جاى نو به اتهام تقلب جريمه شد.
مدير كل تعزيرات حكومتى اســتان همدان اضافه كرد: اين فروشنده 
لوازم يدكى خودرو برخى لوازم كهنه از جمله ديســك و صفحه را 
به طرز ماهرانه اى شستشو داده و با بسته بندى نو با برند معروف به 
فروش مى رساند.حسن پور اضافه كرد: شعبه هيأت بدوى تعزيرات 
حكومتــى همدان پس از كارشناســى و احراز تخلــف، متهم را به 
پرداخــت مبلغ 48 ميليون و 600 هزار ريــال جزاى نقدى در حق 
دولت و استرداد مبلغ 5 ميليون و 400 هزار ريال به شاكى خصوصى 

محكوم كرد.
وى از مردم خواســت از طريق پل ارتباطى و تلفن 32523442 اداره 
كل و تلفن گوياى 124 سازمان صنعت، معدن وتجارت موارد تخلف 

را به اين مجموعه گزارش دهند.

افزايش 23درصدى بودجه فرصت هاى مطالعاتى 
درسال 98

 رئيس ســازمان امور دانشجويان وزارت علوم از افزايش حدود 11 درصدى بودجه 
اين ســازمان در سال 98 در اليحه پيشنهادى اين ســازمان خبر داد و گفت: اين ميزان 

افزايش بودجه براى بورس و فرصت هاى مطالعاتى تا 23 درصد است.
مجتبــى صديقى در گفت و گو با ايســنا، با بيان اين مطلــب به وضعيت بودجه 
ســال آينده سازمان امور دانشــجويان در اليحه پيشــنهادى دولت اشاره كرد و 
گفت: متناســب با رشــد عمومى بودجه  كشوردر سال 98، بودجه  مربوط به امور 
دانشــجويان نيز با رشد حدود 10تا 11 درصد مواجه شده است. اگر چه رديف 
مربوط بــه بورس و فرصت هــاى مطالعاتى نيز به دليل گران شــدن نرخ ارز با 
افزايــش 23 درصدى بودجه مواجه بود كه اميدوار هســتيم ايــن ميزان مجددا 
افزايش يابد. اما در مجموع رشــد عمومى بودجه دولت با مقدارى بيشــتر براى 

است. شده  بينى  پيش  دانشجويى  حوزه  

خطر برخى داروهاى سرماخوردگى براى سالمت قلب
 پزشكان به مبتاليان به سرماخوردگى نسبت به مصرف برخى داروهاى بدون نسخه 

و تاثير مخرب آنها بر قلب هشدار دادند.
به گزارش ايسنا، به گفته متخصصان علوم پزشكى، افراد مبتال به فشار خون باالى كنترل 
نشده يا بيمارى هاى قلبى بايد از مصرف داروهاى ضد احتقان خوراكى خوددارى كنند. 
همچنين مصرف اين نوع از داروها در عموم مردم يا افرادى كه خطر ابتال به بيمارى هاى 

قلبى-عروقى در آنان پايين است بايد با مشورت پزشك انجام شود.
در بررســى  هاى انجام شده، مشخص شــد ضد احتقان ها و داروهاى ضد التهابى غير 
اســتروئيدى كه در گروه بسيارى از داروهاى ســرماخوردگى جاى مى گيرند از جمله 
داروهايى هســتند كه فشــار خون را افزايش مى دهند.داروهــاى ضد احتقان همچون 
فنيل افرين عروق خونى را منقبض مى كنند. اما در صورتيكه بيمار به فشــار خون باال يا 
بيمارى قلبى مبتال باشــد انقباض عروق خونى آخرين موردى است كه به آن نياز پيدا 

مى كند. همچنين ممكن است باعث شود وضعيت بيمار وخيم تر شود.

رونمايى از 40 داروى جديد در دهه فجر
 در دهه فجر از 40 داروى جديد رونمايى مى شود و با اين اقدام قيمت اين داروها 

30 تا 60 درصد كاهش پيدا مى كند.
بــه گزارش مهر، رئيس ســازمان غذا و دارو، گفت: همچنيــن در بحث مواد اوليه نيز 
اقداماتى در دســت انجام است به طورى كه در بخش هاى مختلف دارويى، با اين اقدام 
سعى خواهيم كرد در بحث داروهاى خارجى كه در بازار بوده، كاهش قيمتى محسوسى 

ايجاد شود.
مهدى پيرصالحى افزود: در داروهــاى عمومى تا 30 درصد و داروهاى بيماران خاص 
حداقل 40 درصد كاهش قيمت خواهيم داشــت كه البتــه در برخى موارد، اين كاهش 

قيمت به 60 درصد نيز مى رسد.
وى، اظهار داشت: قطعاً تحريم ها مشكالتى ايجاد مى كند به طورى كه در حال حاضر با 
كمبود 21 قلم دارو مواجه هستيم اما تمام دست اندركاران صنعت دارويى كشور تالش 

مى كنند تا كمترين اختالف ايجاد شود.

 انقالب اســالمى ايران با خون شهدايى 
از اقشــار مختلف به ثمر نشست كه در اين 
بين نقش طالب اثرگذارى بســيارى داشت 
چنانچــه در اين ايام تعــداد 4 هزار و 350
روحانى به شــهادت رســيدند كه به گواه 
مسئوالن تعداد شهداى روحانى كشور براى 
پيروزى انقالب 12 برابر شهداى ساير اقشار 

مردمى بود  
بر كســى پوشيده نيســت كه استان همدان 
يكــى از اســتان هاى كليدى اســت كه در 
پيروزى انقالب اســالمى نقــش ويژه اى را 
ايفا كرده است. چهره هاى بزرگ و شاخصى 
همچون مرحوم مفتح، شهيد مدنى، آيت ا... 
حيدرى و آيت ا... قدوسى، آيت ا...انوارى و 
آيــت ا... نورى همدانى و همچنين مرحومه، 
خانم دبــاغ نقش كليدى در پيروزى انقالب 
به  اسالمى  انقالب  ريشــه هاى  داشــته اند، 
ســال هاى قبل از 42 با جريان هاى انقالبيون 
همچون شــهيد نواب صفوى و ياران مبارز 

ايشان باز مى گردد.
اين نكته قابل ذكر اســت كــه يكى از ياران 
شهيد نواب صفوى كه از اهالى استان همدان 
نيز بوده اســت ســيد صادق امانى است كه 
همراه با ايشــان به مقام رفيع شهادت نايل 
مى شود، حادثه 19 دى ماه سال 56 با فاصله 
اندكى از چهلم حــاج مصطفى خمينى، در 
پى مقاله توهين آميز"استعمار سياه و سرخ"
توســط يكى از اعضاى گروه ساواك با نام 
مستعار"احمد رشــيدى مطلق" در روزنامه 

اطالعات وقت، به چاپ رسيد.
 مقاله احمد رشــيدى مطلق منشأ 

قيام 19 دى
اين مقاله توهين آميز، خشــم و نفرت مردم 
را بر مى انگيزد كــه روحانيون و علماى قم 
در 19 دى مــاه در خانه مراجع تجمع كرده 
و در نهايت از دفتر "آيت ا... نورى همدانى"، 
راهپيمايــى و قيــام عليه ايــن مقاله كذايى 
آغاز مى شــود و در طى اين واقعه تلخ، 80
الــى 90 نفر از روحانيــون و مردم عادى به 
دستور مأموران ساواك به شهادت مى رسند، 
اين واقعه نيز به نقش كليدى آيت اهللا نورى 

همدانى در جريان انقالب اشاره دارد.
اعتراضات عليه رژيم طاغوتى شاه همچنان 
ادامه مى يابد تا زمانى كه در 13 شهريور ماه 
57، مردم تهــران، جهت برگزارى نماز عيد 
فطر بــه امامت "آيت ا... مفتــح" در تپه هاى 
قيطريــه، حاضــر مى شــوند و در اين نماز 
آيت ا... مفتح سخنرانى كوبنده اى را عليه شاه 
انجام مى دهد و پس از آن راهپيمايى به سمت 
ميدان آزادى آغاز مى شــود و وعده حضور 
در راهپيمايى گسترده تر، به 17 شهريور ماه 
موكول مى شود، بر اساس وعده گذاشته شده 
مردم در 17 شــهريور ماه 57 در ميدان ژاله 

عليه دستگاه جبار شاه به قيام مى پردازند.
در ايــن راهپيمايــى عظيم، 17 شــهريور، 
57 نيرو هاى امنيتى و نظامى شــاه ســاكت 
نمى نشــينند و با توپ و تانك و گلوله مردم 
را به خاك و خون مى كشــند و جمع كثيرى 
از مردم در اين روز به شــهادت مى رسند و 
اين روز در تاريخ «جمعه سياه» نام مى گيرد 
كه در پى آن آيــت ا... خمينى(ره) و آيت ا... 
حكيم با انتشار بيانيه هايى، شاه و جنايات او 
را محكوم مى كنــد، در اين حادثه نيز نقش 
آيــت ا... مفتح در انقــالب و پيروزى آن بر 

همگان مبرهن است.
15 سال زندان، براى روحانى مبارز 

و مجاهد همدانى
يكى ديگر از روحانيون مبارز مبارز و مجاهد 
انقالب اســالمى، مرحوم آيــت ا... انوارى 

است، ايشان متعلق به روستاى نوار از توابع 
شهرســتان رزن در اســتان همدان و جزء 
روحانيونى بودند كه در زمان قبل از انقالب 
از سال 42 تا سال 57، در زندان هاى ساواك 
به سر برده اســت و در طول تاريخ، فردى 
را نمى توان يافت كه 15 ســال با مجاهدت 
و مقاومت طعم زندان هاى شــاه را چشيده 
باشــد، در زمان ورود امــام خمينى(ره) به 
فرودگاه مهرآباد، در كنار ايشان دو شخصيت 
مهم مشــاهده مى شود كه اين دو تن آيت ا... 
مفتح و آيت ا... انوارى هســتند كه اين نشان 
دهنده استان همدان و روحانيون اين شهر در 

انقالب و پيروزى آن است.
«شــهيد  نقش  همچنين 
حيــدرى» در نهاوند را 
به عنــوان يكــى ديگر 
از كليد هــاى پيــروزى 
نمى تــوان  را  انقــالب 
ناديده گرفت، ايشان جز 
كسانى بودند كه در زمان 
قبل از پيــروزى انقالب 
به عنوان يكــى از ياران 
امام (ره) به شــهر بابك 
تبعيد مى شوند و پس از 
هنگام  تبعيد  دوره  اتمام 
بازگشت به شهر نهاوند 
بســيار  اســتقبال  مورد 
قــرار گرفته و هدايت و 
رهبرى مــردم نهاوند را 
بر عليه حكومت غاصب 

شاه برعهده مى گيرد و اين شهرستان نخستين 
نقطه  از كشور اســت كه مجسمه شاه را به 

زمين مى كشد.
كيانى با بيان اينكه "شــهيد قدوســى" يكى 
از نخبگان انقالب اســت ادامه داد: ايشــان 
بــا مجاهدت ها، آينده نگرى هــا و با ديد باز 
خود به كادر ســازى بدنه امروزى نظام در 
بخش روحانيــون پرداخت و همراه با دكتر 
بهشتى، مدرسه شــهيدين و مدرسه حقانى 
را مديريت مى كردنــد كه بدنه نفوذ انقالب 
و شخصيت هاى مهم قوه قضائيه همگى جز 
تربيت شــدگان اين دو بزرگوار در مدرسه 
شــهيد حقانى به شمار مى روند و همانگونه 
كه چهره هــاى برتر در زمان شــكل گيرى 
انقالب ترور مى شــده است آيت ا... قدوسى 
نيز كه در آن زمان كه در مقام دادستان كشور 
به اجراى مسئوليت مشغول بوده است مورد 

ترور دشمنان قرار مى گيرد.
 طرح تشكيل دســتگاه اطالعات 

توسط آيت ا... قدوسى
يكى از دستاورد هاى آيت ا... قدوسى، طرح 

تشكيل دســتگاه اطالعاتى كشور است كه 
اين امر مهم نشــان از تفكــر عميق و دور 
انديشى ايشان دارد و به تعبير خاصى ايشان 
كه مى فرمودند: حال كه انقالب اســالمى به 
پيروزى رســيده است نياز به يك چشم بينا 
دارد، اين چشــم  بايد مجموعه اى باشد كه 
برنامه ها و توطئه هاى دشــمن را رصد كند 
و اينگونه بود كه در آن ســال ها به پيشنهاد 
ايشان، دستگاه امنيتى كشور، در سال هاى آتى 

با نام وزارت اطالعات شكل گرفت.
شــهيد مدنى نيز بــه عنوان يكــى ديگر از 
مهره هاى اصلى انقالب اسالمى راهنمايى و 
هدايت مردم همدان را در آن دوران به عهده 
وجودى  با  اســت  داشته 
كه ايشــان همدانى اصل 
نبوده اند اما در آن زمان در 
اين شهر سكنى داشته اند و 
در آستانه پيروزى انقالب 
اســالمى زمانى كه يگان 
به  كرمانشاه  ارتش  زرهى 
دستور شاه جهت سركوبى 
مــردم آمــاده حركت به 
مى شــود  تهران  ســمت 
همراه  بــه  مدنى  آيت اهللا 
خيــل عظيمــى از مردم 
همدان در جاده كرمانشاه 
در مقابــل يــگا ارتــش 
مى ايستد و مانع از حركت 
ارتش مى شود كه اين خود 
يك مقاومت بسيار بزرگ 

به شمار مى آيد.
پس از پيروزى انقالب اسالمى نيز همچنان 
همــدان در صحنه اســت كــه از اين ميان 
مى توان به شهيد سردار همدانى اشاره كرد، 
ايشــان جزء كسانى بودند كه همراه با شهيد 
شهبازى در بنيان گذارى سپاه نقش ويژه اى را 
ايفا كرده اند همچنين در حادثه كودتاى شهيد 
نوژه، نقش كليدى در برخورد با كودتاچيان 
داشته اند، بر اساس طرح و برنامه ريخته شده 
توســط تعدادى از سران فرارى طاغوت كه 
به نوعى به آمريكا و توطئه هاى آن كشــور 
جهت بازگشــت مجدد شــاه به ايــران باز 
مى گشت با فرماندهان ارشد پايگاه نوژه در 
ســال 1358، تصميم بر آن مى شود كه بيت 

امام خمينى(ره) بمباران شود.
 خنثــى شــدن كودتاى نــوژه با 

محوريت سردار همدانى
 اين عمليات به صورت سرى و مرموز بوده 
است اما از آنجا كه اين انقالب الهى است و 
خدا همواره يارى گر مردان خداست، يكى از 
خلبانان هواپيماى جنگى قبل از انجام عمليات 

در هماهنگى انجام شــده با پايگاه، به تهران 
عزيمت مى كند و در آنجا به منزل خود رفته 
و به مادر خود نيز ســرى مى زند و از دست 
قضا عمليات و برنامه شبانه خود را براى مادر 
بيان مى كند، مادر گريه كنان او را نصيحت و 
از انجــام كار نهى مى كند، مادر اين خلبان از 
خانه بيرون رفته و تالش مى كند كه با يكى از 
شخصيت هاى مرتبط با بيت امام ارتباط برقرار 
كند موفق نيز مى شود و در نهايت با آيت ا... 
خامنــه اى صحبت كرده و داســتان را براى 
ايشان بازگو مى نمايد ايشان نيز به سپاه همدان 
دســتور داده تا عوامل كودتا را هر چه زودتر 
از ميان بردارند و در اين بين شــهيد سردار 
همدانى همراه با ديگر هم رزمانش، بر عليه 
كودتاى دشمن به پا مى خيزند و نقشه هاى آنها 

را نقش بر آب مى كنند.
وى اشــاره اى نيز به نقش مرحوم خانم دباغ 
داشت و اضافه كرد: خواهر دباغ جز مبارزين 
مجاهــدى بود كه در زمان انقالب با حضور 
در زندان هاى ساواك بار ها مخالفت خود را 
عليه رژيم غاصب پهلــوى عنوان كرده بود 
و در كنــار امــام(ره) و همچنين فرماندهى 
سپاه اســتان همدان در شهر و ديار خود، به 
دليرى ها و رشادت ها پرداخته است كه اين 
خود نيز نشــان ديگرى است از نقش مهم و 
تأثير گذار شخصيت هاى روحانى و انقالبى 

استان همدان در پيروزى انقالب اسالمى.
اينكه چــرا قبــل از انقــالب جنبش هاى 
مشاهده  اســتان  در  شــاخصى  دانشجويى 
نمى شــود بايد گفت قبل از پيروزى انقالب 
اســالمى، دانشــگاهى در اين استان وجود 
نداشــته اســت و تنها جنبش شاخص اين 
اســتان، حركت، دانش آمــوزى، تعدادى از 
مدارس استان در 30 مهر ماه سال 57 است 
كه در اين جنبش، نيرو هاى شــاه وارد عمل 
شــده و طى در گيرى هاى به وجود آمده دو 

تن به شهادت مى رسند.
مطالب ذكر شــده تنها، بخــش كوچكى از 
مجاهدت هــا و رشــادت هاى مردمان غيور 
كشــور عزيزمان در راستاى پيروزى انقالب 
و دست يابى به آرمان هاى واالى خود است، 
بايد قــدر، ارزش و منزلت چنين انقالبى را 
دانست چرا كه خون هاى بسيارى در راه آن 
ريخته شــده است نبايد به هيچ عنوان اجازه 
داد كه دشمنان داخلى و خارجى با توطئه هاى 
خود در صدد براندازى اين انقالب باشند و 
همانگونه كــه روحانيون و علما در پيروزى 
انقالب اســالمى نقش كليدى داشته اند هم 
اكنون نيز وظيفه دارند با آگاهى بخشــى و 
بصيرت بخشــى مردم، در حفظ اين انقالب 
و نظام اسالمى نهايت تالش را داشته باشند.

انقالب اسالمي با محوريت روحانيت

اين نكته قابل ذكر است 
كه يكى از ياران شــهيد 
اهالى  از  كه  صفوى  نواب 
اســتان همدان نيز بوده 
است ســيد صادق امانى 
است كه همراه با ايشان 
شــهادت  رفيع  مقام  به 

نايل مى شود

جريمه 4000 راننده به علت نقض خودرو
 رئيس اداره عمليات ترافيك پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان 
گفت: از ابتداى ســال 4000 راننده بــه علت نقص فنى خودرو جريمه 

شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســيد جواد حسينى، رئيس اداره 
عمليات ترافيك پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان بيان كرد: عوامل 
پليــس در صورت برخورد با خودرو هايى كه داراى نقص فنى هســتند 
مجازات متناسب با آن را اعمال و در صورت نياز اقدام به توقف خودرو 

مى كنند.
وى ادامــه داد: ماده 200 آييــن نامه راهنمايى رانندگــى به نقص فنى 
خودرو ها  اشاره كرده است كه هيچ راننده اى در صورت بروز نقص فنى 
خودرو نبايد اقدام به رانندگى كند مانند نقص در سيستم روشنايى، سيستم 
فرمان، دودزا بودن خودرو و سيستم ترمز كه مقدار جريمه هر يك از اين 

نواقض متفاوت است.
رئيس اداره عمليات ترافيك پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان 
اظهار داشــت:  نداشــتن زنجير چرخ و نقض سيستم برف پاك كن در 
روز هاى برفى و يخبندان نيز از نواقض فنى خودرو محسوب شده و در 

صورت برخورد پليس راهنمايى و رانندگى، راننده جريمه خواهد شد.
حسينى خاطرنشــان كرد: نقض در سيستم برف پاك كن و روشنايى و 
نداشتن زنجير چرخ  به علت اهميت و نقش مؤثر آن ها در روز هاى برفى 

جريمه سنگين ترى نسبت به ديگر نواقض فنى دارند.
وى  افزود: راننده بايد در صورت وجود نقض فنى، به مراكز معاينه فنى 

مراجعه كرده و مشكل فنى خودرو خود را برطرف سازد.
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رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان:
اعتبارات سال 97 استان همدان كاهش نيافته است

 رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با تأكيد براينكه اعتبارات استان در سال 97 كاهش 
نيافته اســت، گفت: تا كنون اعتبارات استان داده شده و در پايان سال ميزان دقيق تحقق اعتبارات 

مشخص خواهد شد.
سيد اســكندرصيدايى، بيان كرد: اعتبارات امسال استان همدان 693 ميليارد تومان بوده و هر آمار 

ديگر در اين  باره اشتباه است.
وى با بيان اينكه اعتبارات هزينه اى اســتان در ســالجارى 279 ميلياردتومان بوده است، گفت: اين 

اعتبارات در بودجه 98، 334 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
صيدايى افزود: همچنين اعتبارات تملك (عمرانى) اســتانى در سالجارى 69 ميليارد تومان بوده كه 
در ســال 98 با 30 درصد افزايش 90 ميليارد تومان درنظر گرفته شــده است و اعتبارات تملك 3
درصد نفت و گاز استان همدان از 131 ميليارد تومان به 158 ميليارد تومان در سال 98 رسيده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با بيان اينكه اعتبارات 27 صدم درصد ماليات بر ارزش 
افزوده استان در سال 98 نيز 34 درصد رشد دارد، اظهاركرد: اين اعتبار از 18 ميليارد و 700 ميليون 

تومان در سال97 به 25 ميليارد تومان در سال 98 افزايش خواهد يافت.
وى اعتبارات متوازن منطقه اى اســتان در ســال 97 را 263 ميليارد تومان دانست و ادامه داد: اين 

اعتبارات در بودجه سال 98 به 302 ميليارد تومان رسيده كه 15 درصد رشد دارد.

پيشنهاد بانك ها براى جلوگيرى
 از خروج سپرده ها

 شــوراى پول و اعتبار از حدود يك ماه پيش تصويب كرد كه سود 
سپرده هاى كوتاه مدت از روزشــمار به ماه شمار تغيير يابد و در همين 
راستا بانك مركزى نيز اعالم كرد كه از ابتداى بهمن ماه سال جارى تمامى 
بانك ها موظف به تغيير نحوه پرداخت ســود سپرده هاى كوتاه مدت از 

روزشمار به ماه شمار هستند.
بر اســاس تغييرات جديدى كه در اين زمينــه روى داده، پيش از اين 
حداقل مانده در هر روز به عنوان مبناى محاســبه سود قرار مى گرفت، 
اما با شيوه جديد، حداقل مانده حساب در ماه به عنوان مبناى محاسبه 
سود خواهد بود؛ به طوريكه اگر موجودى فردى در طول ماه 10 ميليون 
تومان و تنها در يك روز از ماه، دو ميليون تومان باشد، در پايان ماه، رقم 

دو ميليون تومان مبناى محاسبه سود خواهد بود.
تا زمانى كه نحوه محاسبه سود به صورت روزشمار بود، افراد سودجو و 
دالل، در ابتداى روز پول خود را از بانك برداشت كرده و در انتهاى روز 
يا روز بعد آن را به بانك برمى گرداندند و در نهايت ســود يك روز را 
دريافت نمى كردند، اما با محاسبه ماه شمار سود، اين امكان وجود ندارد 
و در صورتى كه يك روز مانده موجودى كمتر باشد، سود ماه بر اساس 

آن محاسبه خواهد شد.
در عيــن حال بيم آن  مــى رود كه با تغيير در نحوه محاســبه ســود 
على الحساب، برخى از اين منابع از بانك خارج شده و شايد در شرايط 

حساس به بازار ارز بيايد و باعث ايجاد اختالل در بازار شود.
در ايــن بــاره دبير كانون بانك ها و موسســات اعتبــارى خصوصى 
درخصوص تغيير محاسبه سود على الحساب سپرده هاى كوتاه مدت از 
روزشــمار به ماه شمار، به ايسنا گفت: با اين تغيير از اين پس، كم ترين 
مانده حســاب در ماه به عنوان مالك محاسبه سود سپرده قرار خواهد 
گرفت.محمدرضا جمشيدى با بيان اينكه رقم هايى كه در اين سپرده هاى 
كوتاه مدت است، رقم هاى پايينى است، گفت: مردم درآمدى دارند كه 
از آن هزينــه روزانه را خرج مى كنيــم و يك مبلغى به عنوان پس انداز 
در حســاب ما مى ماند، اگر اين پس انــداز رقم قابل توجهى از نظر هر 
شخص باشد، شخص مى خواهد از آن ها درآمد ايجاد كند كه راه حل آن 

سپرده گذارى بلندمدت است.
دبير كانون بانك ها و موسسات اعتبارى خصوصى افزود: پول هايى كه در 
حساب مردم است و از آن هزينه زندگى خود را تامين مى كنند، قابليت 
اين را ندارند كه وارد بازار ارز شوند، بنابراين اين مانده ها چندان قابليت 

جابجايى و انتقال ندارند.
جمشــيدى با بيان اينكه در جلســه پيشين شــوراى كانون بانك هاى 
خصوصى احتمال خــروج منابع بانكى ناشــى از اين تصميم مطرح 
شــد، تصريح كرد: قرار بر اين شــد كه ما از بانك مركزى بخواهيم كه 
سپرده هاى سه ماهه، شــش ماهه و 9 ماهه نيز همانطور كه در گذشته 

وجود داشت، ايجاد شود.
بــه گفته وى، اين موضوع از ســوى بانك هاى خصوصى با بانك هاى 
دولتى نيز مطرح شده و آن ها نيز نظر مساعدى در اين خصوص دارند 
و قرار شده كه در جلسه اى با رئيس كل بانك مركزى اين موضوع عنوان 
شود.دبير كانون بانك ها و موسسات اعتبارى خصوصى با بيان اينكه اين 
سپرده ها، سياستى براى جذب سپرده هاى خرد مردم است، اظهار كرد: 
ممكن است فردى پولى را در اختيار داشته باشد و بخواهد چهار ماه بعد 
آن را در موردى مصرف كند و در اين مدت نيز از آن درآمد كسب كند، 
در اين صورت اگر فرد سپرده يك ساله بگذارد و زودتر بردارد، سود آن 

شكسته شده و عمل چيز زيادى نصب فرد نمى شود.

كارت دانشجويي محمد حسين بابايى فرزند يوسف  به شماره 
ملي 3860540378 رشته مهندسى تكنولوژى نقشه بردارى 
موسسه عمران و توسعه به شماره دانشجويي 9515361006  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي امير محمودزاده  فرزند محمد  به 
شماره ملي 3770218205 رشته مهندسى صنايع 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9212500025  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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بـانك سپـه- مـديـريت شعب منطقـه همـدان

توضيحات نحوه فروش وضعيت ملك قيمت پايه كارشناسي (ريال)  اعيان (مترمربع)عرصه (مترمربع)نوع كاربري شماره پالك ثبتي آدرسرديف
مالير، خ شهيد مصطفي خميني، جنب 1

اداره دارايي، محل مسافرخانه قديمي 
متصرف دارد، داراي عقب نشيني از سمت خيابان (452/47م.م) سرقفلي نقدعدم تخليه7/750/000/000حدود 1290383/79تجاري1780 الي 1784

واگذار شده و صرفاً مالكيت مورد مزايده است.
مالير، اول جاده همدان، روستاي 2

حاجي آباد 
متصرف دارد، ميزان مالكيت بانك 61/7 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ نقدعدم تخليه5247/19493/856/451/625/151گاوداري2046/596

مي باشد و ارزيابي بر اساس مالكيت بانك صورت گرفته است. حدود 3000 متر 
از باغ انگورى مشجر با درختان ميوه و يكصد اصله نهال اصالح شده 

رزن، شهرك فرمانداري، كوچه شقايق2، 3
درب پنجم جنوبي 

متصرف دارد. اعيان شامل همكف (120 م.م) و نيم طبقه (46 م.م)نقدعدم تخليه2001662/100/000/000مسكوني59/703/788

متصرف دارد نقدعدم تخليه2081531/800/000/000مسكوني 59/1266رزن، جاده دمق، كوچه شهيد سليمي4
مالير، خ سعدي، كوچه شهيد حاتمي، 5

درب دوم جنوبي 
متصرف دارد، ملك در 3 طبقه بوده و ميزان مالكيت بانك 48/86 شعير از 96 نقدعدم تخليه1763721/552/322/920مسكوني 2149/1639

شعير از ششدانگ بوده و ارزيابي بر اساس مالكيت بانك صورت گرفته است.
مالير، جاده بروجرد، محدوده روستاي 6

نمازگاه
متصرف دارد، ميزان مالكيت بانك از پالك مذكور 36/85 شعير مشاع از 96 نقدعدم تخليه622011433/528/000/000گاوداري6/60

شعير از ششدانگ و ارزيابي بر اساس مالكيت بانك مي باشد.
متصرف داردنقدعدم تخليه928/78244500/000/000مسكوني 101/159كبودراهنگ، روستاي روعان7
متصرف داردنقدعدم تخليه641/88220730/000/000مسكوني 10/446كبودراهنگ، روستاي روعان8
كبودراهنگ، روستاي دستجرد، خ شهيد 9

سيدجعفر عباسي
متصرف داردنقدعدم تخليه229/02120328/667/000مسكوني 238/438

متصرف داردنقدعدم تخليه892/3200621/500/000مسكوني 229/232كبودراهنگ، روستاي بابان10
مالير، خ شهيد وفايي، نرسيده به بازار 11

روز، محل سابق شعبه بانك سپه 
تخليه، اعيان شامل همكف (356/64م.م) طبقه اول به صورت بالكن (276 نقد/ نقد و اقساطتخليه356/64771/6474/500/000/000تجاري1096و 1387 الي 1389

م.م) و زيرزمين (139 م.م)
همدان، شهرك مدني، خ دانشگاه، ده 12

متري حاج ينونس، درب ششم، طبقه اول 
متصرف داردنقدعدم تخليه54464/400/000قدرالسهم مسكوني20/630

كبودراهنگ، روستاي روعان جنب 13
منبع آب 

متصرف داردنقدعدم تخليه984/75240750/000/000مسكوني101/437

تويسركان، سركان، خيابان ابوذر، طبقه 14
سوم، واحد چهارم

عدم تخليه، داراي انباري و پاركينگنقدعدم تخليه113/621/420/250/000قدرالسهم مسكوني1/5353

متصرف دارد، ميزان مالكيت بانك 45 شعير مشاع از 96 شعير از ششدانگ و نقدعدم تخليه216/20216/20302/343/750ورزشي101/84/656كبودراهنگ، روستاي روعان15
ارزيابي بر اساس مالكيت بانك صورت گرفته است

همدان، خ باباطاهر، محوطه سبزه ميدان، 16
محل سابق شعبه سبزه ميدان 

ملك مذكور در دو طبقه شامل همكف و زيرزمين و نيم طبقه مي باشد.نقد/ نقد و اقساطتخيله8621146/200/000/000تجاري131 و 130 قطعه يك بخش3

همدان، 20 متري سنگ شير، نبش 17
كوچه ياس 

10/50044 مفروز از 2992 حومه 
بخش يك 

ميزان مالكيت بانك از پالك مذكور 13/98 شعير مشاع از 96 شعير بوده و نقدعدم تخليه271/151050/874/374/681/306مسكوني
ارزيابي بر اساس مالكيت بانك صورت گرفته است.

همدان خ اكباتان روبروي پاركينگ 18
طبقاتي شهرداري محل سابق بانك سپه 

8 فرعي از 3386 و 3813 الي 3816 و 
3818 الي 3822 بخش سه همدان

وضع موجود پالك مذكور 138/68 مترمربع بوده كه در سند مالكيت 121/82 نقد/ نقد و اقساطتخليه138/68138/6826/800/000/000تجاري
مترمربع قيد شده و ارزيابي توسط كارشناس بر اساس وضع موجود بوده و 

اصالح سند با خريدار خواهد بود.

 (م الف 3896)

بانك سپه مديريت منطقه همدان در نظر دارد امالك مازاد بر نياز خود به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي به صورت نقد و يا نقد و اقساط در قالب اجاره به شرط تمليك به فروش 
برساند. عالقمندان جهت شركت در مزايده عمومي مي توانند پس از نشر آگهي جهت دريافت برگ شرايط از تاريخ 1397/11/4 تا پايان وقت اداري روز 1397/11/13 به مديريت شعب بانك 

سپه منطقه همدان واقع در همدان بلوار خواجه رشيد مراجعه و برگ پيشنهاد خود را حداكثر تا تاريخ 97/11/23 تحويل نمايند.
مديريت بانك سپه منطقه همدان تقدير و تشكر

جمعى از مددجويــان ندامتگاه 
مركـزى همـدان 

بدينوسيله از تالش هاى ارزنده 
جناب آقاى احمد اميرى

 از مديران تالشگر و محبوب ندامتگاه 
مركزى همدان كه با هدف توسعه 

سالمت در جامعه و در مسير اصالح 
و تربيت خدمات ارزشمندى را به اين 

مجموعه ارائه نموده اند، صميمانه 
تقدير و تشكر مى نماييم.

پروين سليمى  »
 نمايشــگاه لوازم خانگى اين هفته 
نســبت به ديگر نمايشــگاه هايى كه از 
ابتداى امسال برگزار بوده حال و هواى 
اقتصادى دارد. اســتقبال و خريدمردم 
از كاالى بومى نشــانگر ثبات نسبى در 
بازار و بهادادن به اشتغالزايى داخلى  در 

افكار مردم است.
هجدهمين نمايشگاه كاالهاى خانگى و 
بازرگانى، هم زمان با نهمين نمايشگاه 
پوش  كف  دكوراسيون،  ماشينى،  فرش 
و صنايع وابسته در محل نمايشگاه هاى 

بين المللى استان همدان برگزاراست.
اين نمايشگاه در فضايى بالغ بر 5000 
متر مربع و در سه سالن ابن سينا، الوند 
و هگمتانه برپا اســت. تعداد 90 واحد 
مشــاركت كننده از سراسر كشور شامل 
شهرهاى مشــهد، اصفهان، قم، كاشان، 
كرج،  كرمانشاه،  قزوين،  اراك،  زنجان، 
سنندج، اردبيل، تهران و همدان از روز 
دوشــنبه هرروز از ساعت 15 تا 21 و 
در روز جمعه به صورت يكسره از10

تــا 21 باعرضه محصــوالت خود در 
خدمت همشهريان همدانى هستند.

انواع فرش و تابلو فرش هاى ماشــينى، 
هود، ســينك، گاز، شيرآالت، يخچال، 
دكوراســيون داخلــى، لباسشــويى و 
پتوشــويى سطلى، صنايع چوب و فلز، 
جارو برقــى خانگى و صنعتى، مبلمان 
ايرانى،  منســوجات  كابينت،  ســنتى، 
كاالى خواب، لوازم خرد آشــپزخانه، 
انواع وســايل ســفره آرايى، سرويس 
گرانيت  و قابلمه، ظروف پذيرايى چينى 
و ســراميك كاالهــاى ارايه شــده در 

نمايشگاه هستند.
حضورگــرم و پرشــور شــركت ها و 
نمايشگاه  اين  در  مختلف  اســتان هاى 
نشــانگر اين است كه نمايشگاه همدان 
به خوبى در ســطح كشور شناخته شده 

و از اعتبار مناســبى برخوردار اســت. 
همچنين استقبال بسيار زياد همشهريان، 
تنوع، كيفيت و قيمت مناسب كاالهاى 
عرضه شده در نمايشگاه را بيان مى كند.

اولين روز  نمايشــگاه اســتقبال مردم 
بود  چشــمگير  خريدشان  و  پرشــور 
خانواده اي كه براي خريد فرش ماشيني 
كاشــان به غرفــه فرش آمــده بودند 

قيمت ها را مناسب مي دانستند.
فرش هاي عرضه شــده در نمايشگاه از 
نوع ماهور كاشــان با تراكم 3600 در 
1200 شانه اســت.و 10 سال ضمانت 
دارند عرضه كننــدگان فرش در غرفه 
فرش كاشان  تخفيف مناسبت با اقساط 
12 مــاه در ايــن 6 روزه رااز مزاياى 

نمايشگاه عنوان كردند.
توليدكننده تهراني هــم با پيراهن مبل 
ارغوان در نمايشگاه حضوريافته است. 
صابــر نوروزي از 12 ســال پيش كار 
توليد پيراهن مبل را آغاز كرده اســت. 

وي دومين بار اســت كه در نمايشگاه 
دايمي همدان حضور دارد.

خود  توليد  كاربــرد  دربــاره  نوروزى 
گفت: امروز به دليــل باال بودن قيمت 
همچنين تعميرات و شستشــوي مبل، 
پيراهن مبل براي تازه و تميز نگهداشتن 
مبل كاربرد زيادي دارد و با وجود اينكه 
يك كار جديد است مردم تمايل زيادي 

براي خريد اين جنس نشان مى دهند.
غرفه مزون بودا، با اجناس و رنگ هاى 
متنــوع جذابيت خاص به قســمتى از 
مى توانند  مردم  اســت.  داده  نمايشگاه 
سرويس عروس، روپوش هاي پزشكي 
و آشپزخانه را با تخفيفات ويژه از اين 

غرفه تهيه كنند.
هنرمنــدان اصفهاني نيز كارهاي زيباي 
بدليجات مســي خود را به نمايشــگاه 
آورده اند تا هنــر ايراني و اصيل نوپاي 
زيورآالت مســي را به مــردم همدان 

معرفي كنند. 

مهنــاز مــرادي توليــد كننــده ايــن 
ــي  ــورآالت مس ــاره زي ــول درب محص
ــراي  ــس ب ــه م ــد ك ــه مى گوي اينگون
بــدن بســيار مفيــد اســت و بــه دليــل 
ــراى  ــد ب ــد مي كن ــه تولي ــيدي ك اكس
ســالمتي از جملــه پوســت و مــو 

ــر ايــن  ــد اســت، عــالوه ب بســيار مفي
تركيبــي از طــال و مــس حــس خوبــي 

بــه فــرد مي دهــد.
وي يــك ســال اســت كــه توليــد 
ــرده  ــاز ك ــورآالت را آغ ــوع زي ــن ن اي
ــر در  ــود 5 نف ــر خ ــالوه ب اســت و ع
ــن  ــد اي ــه تولي ــغول ب ــش مش كارگاه

ــتند. ــورآالت هس زي
ــاي  ــا فرش ه ــم ب ــي ه ــر همدان رفوگ
دور ريــز و بســيار كهنــه پــادري، 
روكــش صندلــي ماشــين و حتــي 
ــل  ــتفاده در داخ ــل اس ــاي قاب فرش ه
زيبــادوزي  شــكل  بــه  را  اتاق هــا 
بــه  و  كــرده  توليــد  دوردوزي  و 

آورده انــد. نمايشــگاه 
عليرضا عباســي ادامــه داد: ما فرش هاي 
قديمي و بالاستفاده را شستشو و مرمت و 
رفو كرده و در شكل هاي مختلف دايره اي، 
بيضي، مربع و مستطيل زيبادوزي كرده و 
به بازار عرضه مي كنيــم كه 8 نفر در اين 

كارگاه مشغول به كار هستيم.
كاالي  نيــز  گنابــادي  توليدكننــده 
توليــدات  كــه  دســت دوز  خــواِب 
ــاي  ــت و خانواده ه ــوان بي سرپرس بان
و  امــداد  كميتــه  پوشــش  تحــت 
ــد  ــاد را در معــرض دي بهزيســتي گناب
عمــوم قــرار داده تــا آنهــا را بــه 

فــروش برســاند. 
اميــر رضايــي ادامــه داد: كاالهــاي 
خــواب دســت دوز ســنتي كــه مــا 
ــم،  ــم از پش ــه كرده اي ــه عرض در غرف
ــه شــده اند  ــاف طبيعــي تهي ــه و الي پنب
ــي، تشــك و  ــواع لحــاف كرس ــه ان ك
ــف  ــا تخفي ــروس را ب ــاي ع لحاف ه

مي كننــد. عرضــه 
وي از اشــتغال 50 خانــواده در ايــن 
كســب وكار خبر داد و افــزود: خريد 
مــردم همدان از ايــن كاالها عالوه بر 
تأميــن نياز خود كمكي به خانواده هاي 

نيازمند هم هســت و ما از 6 سال پيش 
مشغول به اين كار هستيم.

در اين بين ســفره هاي قلمكار اصفهان 
و لحاف هــاي نمد گنابــاد، مچ بند و 
روفرشــي نمدي در نمايشــگاه تنوع 
خوبي به فضا بخشــيده است. حسين 
منســوجات  كننده  عرضه  خســروي 
نمــدي از همــدان مي گويــد: ما اين 
محصوالت را از تبريز، اصفهان و گناباد 

وارد استان مي كنيم.
وي دربــاره مزايــاي نمــد گفت: اين 
محصــول طبيعي ضدرطوبت و كاهش 
دهنــده درد و آرامش بخــش مفاصل 
است و ما از 15 ســال پيش در راسته 
نخودبريــزان بازار همدان مشــغول به 

عرضه اين محصول هستيم.
اســتان  از  غرفه دارى  عبدالملكي  علي 
چوبي  لــوازم  كننــده  توليد  همــدان 
آشــپزخانه درباره 20 سال سابقه كاري 
موفق خود  گفت: مــا در كار توليدى 
خــود واســطه را حــذف كرده ايم و 
محصوالتمــان را از توليــد به مصرف 
رســانده ايم و 20 نفــر در كارگاه مــا 

مشغول هستند.
 الزم بــه ذكر اســت فضــاى بيرونى 
نمايشــگاه نيز با ســوغات استان هاى 
مشــهد، اصفهان، قم، كاشــان، زنجان، 
اراك، قزوين، كرمانشاه، كرج، سنندج، 
اردبيل، تهران  و.....رونق خوبى به خود 
گرفته است  كه ايجاد چنين امكاناتى در 
نمايشــگاه هاى دايمى فرصت مناسبى 
بــراى بازديدكننــدگان در تهيــه مواد 
غذايى و رونق كسب و كار غرفه داران 
را به همراه دارد. اين نمايشــگاه براى 
كودكان هم برنامــه دارد كه خانواده ها 
مى توانند براى سرگرمى ، كودكان را به 
قســمت در دوم ورودى نمايشگاه از 
سمت پاركينگ برده و از امكانات بازى 

آنجا استفاده كنند. 

نمايشگاه خانگي آغاز به كار كرد

استقبال از كاالي بومي در نمايشگاه همدان
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آگهي حصر وراثت
آقاي سيف ا... ظرافتى افخم داراى شماره شناسنامه  94 به شرح دادخواست 
كالســه 112/97/730ح از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان روح ا... ظرافتى افخم به شماره شناسنامه  
701 در تاريخ 1387/5/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-على اكبر ظرافتى افخم 
فرزند روح ا... متولد1331 به شماره شناسنامه5707پسر متوفي 2-سيف ا... 
ظرافتى افخم فرزند روح ا... متولد1337 به شماره شناسنامه94 پسر متوفي 
3-محمد ظرافتى افخم فرزند روح ا... متولد1327 به شماره شناسنامه5468 
پســر متوفي 4-نقره ظرافتى افخم فرزند روح ا...  متولد1340 به شــماره 
شناسنامه6926 دختر متوفي 5- ماه جبين صادقى مقدم فرزند گل محمد 
متولد1302 به شماره شناسنامه1445 همسر متوفي 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 باشــد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 759)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

ابالغيه
با احترام بدينوســيله آقاى قربانعلى اكبرى كه فعــال مجهول المكان مى 
باشــد، ابالغ مى گردد كه آقاى محمد مهدى لطفى دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه به طرفيت شــما تقديم كه به كالسه 970552 ثبت و براى روز 
دوشنبه 97/12/6 ســاعت 8/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب 
جهت تقاضاى خواهان در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار 
محلى همدان درج مى گردد. خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به حوزه 118 واقع در 
ميدان بيمه، پشت اداره ثبت احوال انتهاى كوچه مشكى مراجعه و در روز و 
ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل 
آورد واال شورا غيابا رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه 
من بعد آگهى الزم شــود يك نوبت و مــدت آن ده روز خواهد بود. (م الف 

(3916
رئيس دبيرخانه 118 شوراهاى حل اختالف شهرستان همدان

هيأت هاى ورزشى ملزم به امر استعداديابى 
هستند

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: يكى از سياست هاى 
دستگاه ورزش استان  همدان ملزم كردن هيأت هاى ورزشى و همچنين 

شهرستان ها به امر مهم استعداديابى است.
محسن جهانشــير اظهار كرد: اســتعداديابى يكى از موضوعات مهمى 
محسوب مى شود كه در دنياى ورزش از اهميت ويژه اى برخوردار است 
و از جمله عواملى به شمار مى رود كه به شناسايى موفقيت ها كمك كرده 

و راه رسيدن به اهداف ورزشى را هموار مى سازد.
وى گفت: استعداديابى به معناى كشف و فعال كردن توانايى هاى بالقوه 
مخصوص فرد و هدايت شــخص در مسير صحيح ورزشى است و ما 

قطع به يقين توجه ويژه اى به آن خواهيم داشت.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان با بيان اينكه هيأت هاى ورزشى 
اســتان ملزم به امر استعداديابى هســتند و يكى از سياست هاى ما هم 
الزام شهرستان ها به اين موضوع است خاطرنشان كرد: استعداديابى امرى 
ضــرورى در ورزش اســت كه در صورت توجه بــه آن، آينده ورزش 
استان بيمه خواهد شــد.وى در ادامه با بيان اينكه توسعه ورزش بدون 

كمك، استقبال و همراهى مردمى ميسر نمى شود تصريح كرد: ما نگاهى 
عدالت محور در توسعه ورزش همدان داريم و در همه جاى استان افرادى 
كه شايســتگى مديريت دارند، مورد توجه هســتند و نگاه شهرستانى و 
منطقه اى نداريم. جهانشــير با بيان اينكه عزم، اراده و هدف ما در اداره 
كل ورزش و جوانان همدان تقويت ورزش اســت و از اهالى ورزش و 
پيشكسوتان مى خواهم ما را در اين مسير يارى كنند، افزود: براى پيشبرد 
اهداف ورزش اســتان و تقويت هيأت هاى ورزشــى و بررسى موانع و 
مشكالت ورزش همدان جلسات تخصصى با هيأت هاى ورزشى برگزار 

شده و اين جلسات تداوم خواهد داشت.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

اين پاس بوى صعود مى دهد
 پــاس همدان در جريان هفته هفدهم ليگ دســته دوم فوتبال در 
گچساران تيم خوب نفت وگاز را متوقف كرد تا همچنان جزو مدعيان 

صعود به ليگ دسته اول فوتبال ايران باشد.
شــاگردان احمد جمشــيديان روز سه شنبه در گچســاران برابر تيم 
نفت وگاز اين شــهر با نتيجه يك بر يك متوقف شدند تا همچنان در 
رتبه دوم جدول گروه دوم ليگ دســته دوم فوتبال كشور جا خوش 
كنند و در قامت يك مدعى، راه حضور در ادامه مسابقات را در پيش 

گيرند.
پاســى  ها كه به خاطر دير روى كار آمدن احمد جمشيديان، تيم خود 
را خيلى دير بســته و فقط چند روز براى آماده سازى ابتدايى فصل 
فرصت داشــتند، رفته رفته با درايت احمد جمشيديدان خود را پيدا 
كــرده و با چند بــرد پياپى در پايان نيم فصــل اول خود را به جمع 

مدعيان گروه رساندند.
دير روى كار آمدن جمشــيديان و فرصت ســوزى پاسى ها موجب 
شــد تا قباپوشان، چند بازى ابتدايى ليگ در خانه را متوقف شوند و 
امتيازات حســاس را از كف بدهند و حاال از اقبال بد بازيكن سابق 
استقالل و ســپاهان، پاس بايد در نيم فصل دوم چند بازى را پياپى 

در خانه رقبا به ميدان برود.
نماينده اســتان همدان در ليگ دســته دوم فوتبال كشــور، در هفته 
آغازين نيم فصل دوم در كرمانشــاه برابر بعثت قرار گرفت و تن به 
نتيجه تســاوى داد. آنها در دومين بازى نيم فصل دوم در خانه و در 
عين ناباورى مغلوب شهردارى بندرعباِس آرش برهانى شدند. هفته 
پيش پاســى ها در رامشير، استقالل اين شهر را شكست دادند و روز 

گذشته هم گچساران را در خانه متوقف كردند.
پاسى ها اين هفته اســتراحت دارند و هفته بعد دوباره بايد در خانه 
حريف و برابر خيبر خرم آباد قرار بگيرند. در واقع قرعه بد پاســى ها 
در نيم فصل دوم ليگ كار اين تيم را تا حدودى دشــوار كرده است. 
هرچند پاس از سه بازى اخير خود در خارج از خانه باختى نداشته 
و پنج امتياز هم كســب كرده، اما بدون ترديــد اگر اين قرعه بد به 
احمد جمشــيديان نمى خورد، پاس اكنون وضعيت به مراتب بهترى 

در جدول رده بندى داشت.
پــاس هم اكنون با 25 امتياز در رده دوم جدول رده بندى قرار دارد و 
باالتر از خود آرمان گهر 29 امتيازى را مى بيند. نفت وگاز گچســاران 
در شرايطى با 24 امتياز در رتبه سوم جا خوش كرده كه در صورت 
برترى برابر پاس مى توانست جاى همدانى ها در رتبه دوم را پر كند.

با تمام اين اوصاف، روند خوب پاســى ها در امتيازگيرى نشــان از 
اين دارد كه سبزپوشــان اسب خود را براى صعود به ليگ دسته اول 
فوتبال باشــگاه هاى كشور زين كرده و اگر مسئولين، اين تيم خوب 
جمشــيديان را زير چتر حمايتى خود قرار دهند، قطع به يقين پاس 

دست آخر راهى ليگ يك فوتبال ايران خواهد شد.

مالير، اداره برتر ورزشى استان شد
 مسئول بازرسى، ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات اداره 
كل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: در ارزيابى عملكرد اداره 
ورزش و جوانان استان همدان، مالير در تيپ يك و بهار در تيپ دو 

به عنوان شهرستان هاى برتر استان معرفى شدند.
على رشــيدى اظهار كرد: ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها در دو 
بخش شاخص اختصاصى و عمومى مورد ارزيابى قرار گرفت كه در 
بخش شاخص هاى اختصاصى محورهاى ورزش قهرمانى، همگانى، 
فرهنگى، آموزشى و ساماندهى امور جوانان و در بخش شاخص هاى 
عمومى محورهاى عملكــردى شهرســتان ها در ارزيابى حوزه هاى 

ستادى مورد ارزيابى قرار گرفت.
وى تصريح كرد: در بخش شاخص هاى اختصاصى و در تيپ يك كه 
شامل شهرستان هاى مالير، نهاوند و تويسركان است در حوزه آقايان 
مالير، تويسركان و نهاوند و در بخش بانوان مالير، نهاوند و تويسركان 

به ترتيب اول تا سوم شدند. 
مسئول بازرسى، ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان همدان خاطرنشــان كرد: در شهرستان هاى 
تيپ دو كه شامل بهار، كبودراهنگ، اسدآباد، رزن و فامنين است، در 
بخش آقايان بهار، كبودراهنگ و فامنين و در بخش بانوان بهار، رزن و 

كبودراهنگ اول تا سوم شدند.
رشيدى ادامه داد: در بخش شاخص هاى عمومى و در شهرستان هاى 
تيپ يك مالير، تويســركان و نهاوند و در شهرســتان هاى تيپ دو 

فامنين، كبودراهنگ و رزن اول تا سوم شدند.
وى عنوان كرد: در مجموع شــاخص هاى عمومى و اختصاصى و در 
شهرستان هاى تيپ يك مالير اول، تويسركان دوم و نهاوند سوم شدند 
و در شهرســتان هاى تيپ دو بهار ،كبودراهنگ و فامنين دوم و سوم 

شدند.

قايقران همدانى به اردوى تيم ملى مردان 
اضافه مى شود

 دبير هيأت قايقرانى استان همدان از اضافه شدن ورزشكار همدانى به 
اردوى تيم ملى آب هاى آرام مردان كشورمان خبر داد.

مهدى صمدى اظهار كرد: 20 قايقران در بخش كاياك و كانو با تصميم 
كميته فنى در دو گروه به اردوى تيم ملى آب هاى آرام مردان كشورمان 
اضافه خواهند شد كه در اين بين نام يك قايقران همدانى هم به چشم 

مى خورد.
وى بــا بيان اينكه اردوى تيم ملى آب هــاى آرام مردان از 30 دى ماه با 
حضور هشت قايقران در درياچه آزادى تهران آغاز شده است، تصريح 
كرد: بعد از پيشنهاد سرمربى تيم ملى و تصويب كميته فنى فدراسيون، 
تعداد 20 قايقــران ديگر هم در بخش كاياك و كانو به اين اردو اضافه 

خواهند شد.
دبير هيأت قايقرانى اســتان همدان با اشــاره به اينكه نفرات حاضر در 
مسابقات قهرمانى كشور از پنجم بهمن ماه به اردو ملحق خواهند شد، 
اضافــه كرد: در اين بخش 13 قايقران در بخش كاياك و كانو به اردوى 

آماده سازى تيم ملى دعوت شده اند.
وى عنوان كرد: على الماســى ورزشــكار خوب استان همدان در كنار 
ســليم فخرى و عرفان زنده پى از بوشهر و همچنين مهرداد دانيالى از 
گيالن در بخش كانوكانادايى به اين مرحله از اردوى تيم ملى كشورمان 

فراخوانده شده اند.
صمدى تصريح كرد: اين اردو تا 13 بهمن ماه تحت نظر حسين ملكى 
سرمربى كاياك و الياس اقليمى سرمربى كانوكانادايى در درياچه آزادى 
تهران ادامه خواهد داشت و در پايان اردو تست انتخابى برگزار مى شود 

تا نفرات برتر به اردوى مرحله بعد دعوت شوند.

دعوت سه گانه كار همدانى به اردوى تيم ملى
 مديــر روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان از 

دعوت سه گانه كار همدانى به اردوى تيم ملى كشورمان خبر داد.
حمدا... چاروسايى اظهار كرد: آريا قربانى ورزشكار سه گانه همدانى به 

سومين مرحله از اردوى تيم ملى كشورمان دعوت شده است.
وى با بيان اينكه ســومين مرحله از اردوى آموزشى تيم ملى كشورمان 
در رده ســنى نوجوانان با حضور سرچينو سانتوز مربى پرتغالى برگزار 
خواهد شد، تصريح كرد: اين مرحله از اردوى آماده سازى از 18 بهمن 

ماه به مدت يك هفته در ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد.
مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان 
كرد: در اين اردو 15 نفر از ورزشــكاران سراسر كشور دعوت شده اند 
و ورزشــكار همدانى به همراه مربى خود در اين مرحله از اردو حاضر 
خواهد شــد.وى در ادامه از برگزارى نخســتين جلسه شوراى ادارى 
ورزش اســتان با حضور محسن جهانشــير مديركل جديد ورزش و 
جوانان همدان خبر داد و گفت: نخستين جلسه شوراى ادارى با حضور 
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان، روساى ورزش شهرستان و 
مسئولين ستادى برگزار شد.چاروسايى عنوان كرد: در اين جلسه روساى 
شهرستان ها عملكرد، نحوه فعاليت خود و مشكالت ورزش شهرستان ها 
را عنوان و سپس اعضا به بررســى برنامه هاى ويژه دهه فجر و افتتاح 

پروژه هاى مختلف در سراسر استان در اين دهه مبارك پرداختند.

درگذشت دروازه بان سابق تيم ملى ايران
 امير آقاحسينى دروازه بان تيم ملى در دهه چهل به ديار حق شتافت.

امير آقاحسينى از نخستين دروازه بانان فوتبال كشور به شمار مى رفت. 
او در زمان بازيگرى پيراهن شــاهين را برتن داشــت و يكى از دروازه 
بان هاى خوب دوره خود بود. او به واســطه بازى هاى خوبى كه براى 
شــاهين انجام داد به تيم ملى هم دعوت شد و چهار بازى در كارنامه 

او ديده مى شود.
البته در سال هاى اخير و در رسانه ها خيلى كمتر از امير آقاحسينى ياد 
شد و شايد خيلى ها اكنون نام او را براى نخستين بار است كه مى شنوند 

يا مى خوانند. 
امير آقاحسينى در سن 88 سالگى چشم از جهان فرو بست.

هديه 27 هزار دالرى 
شيخ اماراتى به 
هواداران تيم ملى

 رئيس شــركت انرژى ملى ابوظبى 
100 هزار درهم براى خريد بليت هاى 
بازى امارات و اســتراليا هزينه كرد و 
آن را بين هواداران اماراتى توزيع كرد.

به گزارش ايسنا، تيم ملى امارات روز 
جمعه بايــد در يك چهارم نهايى جام 
ملت هاى آســيا برابر استراليا به ميدان 

برود. 
مســئوالن اماراتى كه دوســت ندارند 
باشد  تماشــاگر  از  خالى  ورزشــگاه 
دســت به كار شــدند و اين بار سعيد 
مبارك، رئيس شــركت انــرژى ملى 
ابوظبى 100 هزار درهم (كمى بيش از 
27 هــزار دالر) براى خريد بليت هاى 
اين ديــدار هزينه كرد تــا آن را بين 

عالقه مندان اماراتى توزيع كند. 
امــارات در دوره قبلى جــام ملت ها 
توانســت به جمع چهار تيــم پايانى 
رقابت ها راه يابد و اين دوره كار آنها 
براى تكرار نتيجه دوره قبل ســخت تر 
اســت چرا كه بايد برابر استراليا قرار 

بگيرد.
برنده ديدار استراليا و امارات در نيمه 
نهايى با برنده ديدار قطر و كره جنوبى 

ديدار مى كند.

"مورچه اتمى" خريد 
بعدى حريف استقالل

در آسيا
 ستاره ســابق يوونتوس با الهالل 
عربســتان به توافق رسيده و به زودى 

قراردادش را نهايى خواهد كرد.
به  گــزارش مهر، تيم فوتبــال الهالل 
هرچــه  حضــور  بــراى  عربســتان 
قدرتمندتر در ادامه ليگ عربســتان و 
فصل جديــد ليگ قهرمانان آســيا به 
سرشــناس  و  قيمت  گران  خريدهاى 

خود ادامه مى دهد.
الهــالل در خــط حمله خــود از دو 
بازيكن سرشناس و نام آشنا به نام هاى 
سوريانو اسپانيايى و گومس فرانسوى 

بهره مى برد.
روزنامه الرياضيه عربســتان از توافق 
اين باشگاه با جيووينكو، ستاره سابق 
يوونتوس سخن به ميان آورد و نوشت 
كه همه چيز با اين بازيكن تمام شــده 
و بــه زودى مديــر برنامه هايش وارد 
عربستان مى شــود تا خانه اى براى او 
بخرد و محل اســكانش را مشــخص 

كند.
لقــب  يوونتــوس  در  جيووينكــو 
در  و  داشــت  را  اتمــى"  "مورچــه 
از  خوبــى  عملكــرد  ميانــى  خــط 
ــم  ــا تصمي ــى داد ام ــان م ــود نش خ
گرفــت كــه راهــى ليــگ كانــادا شــود 
ــرد. ــن ك ــر ت ــو را ب ــن تورنت و پيراه

دوران فوتبال يوسين 
بولت به پايان رسيد

اعالم  جهان  ورزشكار  سريع ترين   
كرد كه زندگى ورزشــى بــراى او به 

پايان رسيده است.
ــاى  ــالى بازى ه ــدال ط ــده 8 م دارن
المپيــك اعــالم كــرد ورزش بــراى او 
تمــام شــد. او كــه بــراى تيــم مارينــرز 
اســتراليا بــه صــورت آزمايشــى بــازى 
مى كــرد، توانســت دو گل بــراى ايــن 
تيــم بــه ثمــر برســاند ولــى همچنــان 
ســواالت زيــادى دربــاره توانايــى 
وجــود  تيــم  در  او  كــردن  بــازى 
داشــت و نتوانســت بــا مســئوالن 
ايــن تيــم بــراى امضــاى قــرارداد بــه 

تفاهــم برســد.
بولت كه بــا تيم بوروســيادورتموند 
آلمــان نيز تمرين كرده بود، پيشــنهاد 
بــازى براى يك تيــم فوتبال از مالت 
را رد كرد كه گفته مى شــود به خاطر 
ناتوانى اين باشگاه در پرداخت حقوق 

او بوده است.
به گزارش فارس، بولت كه در ســال 
2017 از دووميدانى بازنشســت شده 
بود، عنــوان كــرد از اين كــه براى 
فوتباليست شــدن تالش كرد پشيمان 
نيست و گفت: هر چه گذشت جالب 
بود  درســت  بگويم  نمى خواهم  بود. 
يا خير ولى براى من جالب گذشــت. 
شــما زندگــى مى كنيــد و چيزهاى 
جديــدى ياد مى گيريد و براى من هم 
به خوبى ســپرى شد و اين كه در يك 
تيم بودم باعث شد چيزهاى جديدى 

ياد بگيريم.

جــام  نيمه نهايــى  در  اينكــه  بــراى   
از  بعــد  را  قدرتمنــد  ژاپــِن  ملت هــا 
ــوم  ــم، امشــب محك ــات كني ــال ها مالق س
بــه از ميــان برداشــتن چيــِن مارچلــو ليپــى 
ــايد روى  ــا ش ــف امشــب م هســتيم. حري
ــد و  ــته باش ــى نداش ــانس چندان ــذ ش كاغ
رســانه هاى خودشــان هــم بــه ايــن موضوع 
ــا  ــد، ام ــراف كرده ان ــران اعت ــدرت اي و ق
ــا هميشــه كار  ــه تقريب ــم ك خــوب مى داني
ــا چيــن گــره خــورده و به خصــوص  مــا ب
ــناس را روى  ــرد سرش ــك م ــه ي ــاال ك ح
نيمكــت خــود دارنــد، بــى بــرو و برگــرد 
كار راحتــى برابــر هفتادوششــمين تيــم دنيا 

ــم داشــت. نخواهي
ــن روزى،  ــا در چني ــش و دقيق ــال پي 4 س
به خاطــر  كرديــم  بغــل  غــم  زانــوى 
آن  و  عــراق  برابــر  تاريخــى  شكســت 
ــدا از  ــه و بع ــك و ناباوران ــذف دراماتي ح
ــم  ــت 8 تي ــر رقاب ــى نظاره گ ــاب جادوي ق
ــم.  ــتراليا بودي ــا در اس ــام ملت ه ــر ج ديگ
ــر  ــا ه حــاال و بعــد از گذشــت 4 ســال ب
ــر  ــم جلوت ــدازه بگيري ــه ان خــط كشــى ك
ــى  ــى قهرمان ــى اصل ــا مدع ــه تيم ه از بقي
هســتيم و بــراى رســيدن بــه جمــع 4 تيــم 
ــى را امشــب  ــِن ليپ ــر جــام 2019، چي برت

پيــش روى خــود مى بينيــم.
ــى  ــراِق دورِ مقدمات ــل ع ــايد مث ــن، ش چي

خــوب نباشــد و شــايد بــه انــدازه ژاپــن- 
حريــف احتمالــى مــا در نيمه نهايــى-  
ــور  ــا همانط ــدازد، ام ــان نين ــه تنم ــرزه ب ل
كــه گفتيــم بــه خاطــر بهره منــدى از 
پيرمــرد ايتاليايــى بــه عنــوان يكــى از 
تئوريســين هاى  و  مربيــان  بزرگ تريــن 
ــا  ــال جهــان كــه در ســال 2006 ايتالي فوتب
ــر  ــان براب ــرد، كارم ــان ك ــان جه را قهرم
يكــى از گربه ســياه هاى هميشــگى تيــم 
ــچ  ــه هي ــود و ب ــد ب ــت نخواه ــى راح مل
ــاد  ــوس در ب ــربازان كارل ــد س ــوان نباي عن
ــن  ــود در اي ــورده خ ــاى نخ ــرور گل ه غ

ــد. ــام بخوابن ج
حرف درســت را عليرضا جهانبخش زد كه 
گفــت: اگر آنها مارچلو ليپــى دارند ما هم 
كارلوس كى روش را داريم. مردى كه حاال 
و به واســطه آشــنايى كامل با فوتبال ايران، 
نقطه عطف و اميد ما در اين جام محسوب 
مى شــود و مثل روز روشــن است كه تيم 
ملى مان در امارات با تكيه بر دانش ســينيور 
پرتغالى، شانس بسيار بااليى براى ايستادن بر 

بام قاره كهن خواهد داشت.
ــا  ــدر ب ــه هرق ــتنى اى ك ــرد دوست داش م
مصاحبــه هايــش هــواداران فوتبــال را 
آزار بدهــد در بحــث فنــى همــواره كارش 
ــان  ــام داده. او در جري ــتى انج ــه درس را ب
تورنمنت هــاى مهــم هميشــه تمــام انــرژى 

خــود را روى تيــم ملــى گذاشــته تــا بتواند 
ــه دســت آورد. ــاى بزرگــى را ب موفقيت ه

كــى روش در جريان جام ملت هاى آســيا 
بدون وقفه مدام در حال تمرين و كار كردن 
روى نقاط ضعف و قوت تيم ملى و حريفان 
اســت. ســرمربى پرتغالى تيم ملى حاال در 
آســتانه ديدار با چين تيمــش را به بهترين 
شــكل آماده مسابقه كرده و قطعا خيال همه 
ايرانى ها راحت است كه كارلوس هرچه در 
توان داشته گذاشته تا نتيجه بازى امشب را 

به سود خود پايان بدهد.
كــى روش هميشــه در تمرينــات و اردو بــا 
ــه  ــور دارد و روحي ــى حض ــاس ورزش لب
ــرد. او  ــاال مى ب ــش ب ــا اقدامات ــى را ب تيم
ــام  ــح ج ــى فات ــو ليپ ــل مارچل ــايد مث ش
جهانــى نشــده باشــد امــا قطعــا در آســتانه 
بــازى امشــب بــا تيــم چيــن انــرژى 
ــن  ــرده و از اي بيشــترى صــرف تيمــش ك
نظــر جلوتــر از ســرمربى پــرآوازه و پــا بــه 

ــى اســت. ــته ايتالياي ــن گذاش س
ــد  ــا امي ــم ب ــب ه ــن امش ــه يقي ــع ب قط
رويايــى  شــب  داريــم،  كــه  زيــادى 
ــوار  ــور از دي ــا عب ــود و ب ــد ب ــا خواه م
چينــى ليپــى، بــه شــادمانى خــود در 
ــاى حضــور  ــم و مهي ــه مى دهي جــام ادام
در نيمه نهايــى و رقابــت حســاس بــا 

شــد. خواهيــم  ســامورايى ها 

 از قرار معلوم، وزارت ورزش و جوانان 
هنوز برنامــه خاصى براى مجمع انتخاباتى 

ورزش اول مملكت ندارد.
كشتى ايران بعد از رفتن رسول خادم اگرچه 
برنامه هاى خــود را كج دار و مريض دنبال 
كرده و در برگزارى مســابقات و اعزام ها 
شايد خللى صورت نگرفته باشد، اما بدون 
ترديد تداوم روند فعلى و مشــخص نبودن 
تكليف رياســت فدراســيون، كشتى را با 

چالش هايى جدى مواجه خواهد كرد.
ايــن روزهــا اردوهــاى تيــم ملــى در حــال 
انجــام اســت و حداقــل در ظاهــر خللــى 
در برنامه هــاى كشــتى ايــران صــورت 
نگرفتــه، امــا پيداســت كــه وضعيــت اگــر 
ــته  ــه داش ــن ادام ــكل ممك ــن ش ــه همي ب
باشــد، لطمــه بزرگــى بــه ورزش پرافتخــار 
ــه در چشــم  ــران خواهــد خــورد چراك اي

برهــم زدنــى مســابقات جهانــى و المپيــك 
2020 از راه مى رســد و هشــت كشــتى در 

گــرو 9 آن خواهــد بــود.
حميد بنى تميم سرپرست فدراسيون كشتى 
گفتــه: هــر زمانى كــه وزارت ورزش  و 
برگزارى  آمادگــى  بداند  صــالح  جوانان 
مجمع وجود دارد. در مورد حضور خودم 
در انتخابــات هم فعــال تصميمى ندارم و 
هيچ چيــزى در اين مورد نمى توانم بگويم 
و موضــوع مهم براى ما برگزارى اردوها و 
اعزام به مســابقات كسب ســهميه المپيك 

است.
اينكه فدراســيون كشتى آمادگى الزم براى 
برگــزارى مجمع انتخاباتــى را دارد خيلى 
خوب است، اما اين وسط پيگيرى مجدانه 
هم الزم اســت تا با برگــزارى انتخابات 
آرامش بيشــترى در كشــتى حاكم شــود 

و برگــزارى اردوها و اعزام به مســابقات 
كسب سهميه المپيك و ديگر رويدادها هم 
همانطور كه بنى تميــم گفته با برنامه ريزى 

بهترى صورت پذيرد.
بــا ايــن اوصــاف بســيارى از اهالــى 
ــزارى  ــه برگ ــا دغدغ ــان ب ــتى همچن كش
عمومــى  مجمــع  ســريعتر  هرچــه 
ــار  ــه و در انتظ ــتى مواج ــيون كش فدراس
ــا  ــتند ت ــد هس ــس جدي ــى از رئي رونماي
شــايد او بتوانــد فــراز و فرودهــاى اخيــر 
ــاند. ــات برس ــش و ثب ــه آرام ــتى را ب كش

اين نگرانى ها وقتى بيشــتر مى شــود كه از 
شواهد پيداست براى انتخاب رئيس جديد 
فدراسيون كشــتى بايد تا اوايل سال آينده 
دندان روى جگــر بگذاريم و اين فرصت 
سوزى به هيچ عنوان به نفع ورزش اول و 

پرافتخار مملكت نيست.

چنگ يوز بر ديوار جنس چينى

بر طبل شادانه بكوب

مقصر ناكامى هاى 
شهردارى كيست؟
 شــهردارى، تيم نگون بخت استان در ليگ دسته 
دوم فوتبال اين هفته و در چارچوب ايستگاه هفدهم 
مسابقات با دو گل در خانه مغلوب حريف خود شد 

تا آسمانش تيره تر از هر زمانى باشد.
حال شــهردارى همدان از همــان روزهاى ابتدايى 
ليگ دســته دوم امســال خوب نبود. بدبيارى پشت 
بدبيــارى، نتايج ضعيف پياپــى و حضور در جمع 
تيم هاى فانوس به دســت گروه اول ليگ دسته دوم 
فوتبال موجب شــد تا نماينده دوست داشتنى استان 
امسال هيچ وقت همچون دو فصل پيش رنگ خوشى 

در اين مســابقات را به خود نبيند و حاال در فاصله 
چند هفته مانده به پايان اين بازى ها، تنها براى ماندن 

شهردارى در دسته 2 بايد دست به دعا شويم!
شــهردارى در نيم فصــل اول مســابقات نتايج 
اســفناكى گرفــت و هربار كه حــرف از لزوم 
تغييــر در ايــن تيم وســط آورديــم، متهم به 
حاشيه ســازى شــديم، غافل از اينكه تغيير در 
دســته  ليگ  نيم فصل نخســت  اواســط  همان 
دوم فوتبال براى شــهردارى از نان شــب هم 

بود. واجب تر 
حــاال آقايانى كه خــود را دايه مهربان تــر از مادر 
چگونه  روزگارند؟!  كجاى  مى دانســتند،  شهردارى 
راحت سر بر بالشت خواهند گذاشت در صورتى كه 
تيم تنهاى همدان در برزخ بالتكليفى و در منجالب 
بدبيارى دســت و پا مى زند و روز به روز اوضاعش 

قمردرعقرب تر مى شود؟!
وقتــى آقايان ســناريوى از پيش تعريف شــده 
خــود را در فاصله تنها چنــد روز مانده به آغاز 
نيم فصل دوم مســابقات پيچيدنــد، وقتى تيم را 
تُهــى از بازيكــن كردند و چنددســتگى در تيم 
همدل شــهردارى رخنه كرد، و آن موقع كه تمام 
ناكامى هاى شــهردارى در نيم فصل نخســت را 
يكســرى فردگرا و قلم فروش ناديــده گرفتند و 
همه چيــز را گل و بلبل روايت كردند، شــهردار 
همدان كه از قضا مرد شــماره يك فوتبال استان 
هم به شــمار مى رود، روياپردازى هــاى فوتبالى 

خود را پاى كدام معادله  پياده مى كرد؟!
حاال شــهردارِى تنها مانده و يك ســرمربِى موفق 
روزهاى گذشته كه دستش بيشــتر از هر زمانى كه 
فكرش را كنيم بســته و برايش، نگهدارى شهردارى 

در ليگ دســته دوم فوتبال بــا اوضاع وخيمى كه با 
آن دســت و پنجه نرم مى كند، به مثابه يك شاهكار 

فوتبالى يا يك شق القمر غيرقابل باور است.
فقــط اميدواريم مســووالن شــهردارى و اعضاى 
شوراى شــهر همدان در فاصله چند هفته مانده به 
پايان مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال، عالج واقعه 
را براى شــهردارى چى ها قبل از وقوع كرده و تيم 
محبوب شــهر را زير چتر حمايتى خود قرار دهند. 
هرچند تفكرات نادرســت گذشــته هنوز به سبب 
حضور يكســرى افراد منفعت طلب در تيم سرايت 
دارد، امــا انتظار و توقع عاجزانه داريم مســووالن 
ترتيبى اتخاذ كنند تا يكى از دو نماينده خوب استان 
در ليگ دســته دوم فوتبال، حداقل در اين ســطح 
از بازى ها ماندنى شــود و هيچوقت جزو تيم هاى 

سقوط كننده به پائين تر لقب نگيرد.

ورزش اول مملكت، همچنان بالتكليف
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■ حديث:
امام علي(ع):

هيچ نعمت و زندگانى خّرمى از ميان نرفت، مگر به سبب گناهانى كه [مردم] انجام دادند؛ 
به راستى كه خداى هرگز به بندگان ستم نمى ورزد .

الخصال ص 624 ح 10

■ دوبيتي:
شب تاريك و سنگستان و مو مست                  قدح از دست مو افتاد و نشكست
نگهدارنده  اش نيكو نگهداشت                           و گرنه صد قدح نفتاده بشكست

 آغاز «فيتور» از ديروز 
 سى ونهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى اسپانيا موسوم به «فيتور» 
از روز گذشــته 3 بهمن ماه  با حضور رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى ايران و همين طور نمايندگان گردشگرى 
كشورمان برگزار خواهد شد. مونسان در مدت حضور خود در اسپانيا با 
دبيركل سازمان جهانى گردشگرى، وزير صنعت، تجارت و گردشگرى 
اسپانيا، رئيس شــوراى ميراث ملى اسپانيا و رئيس موزه باستان شناسى 
آليكانته (ايالت والنسيا) ديدار و گفت وگو خواهد كرد. نمايشگاه فيتور 
مادريــد كه تا 7 بهمن (27 ژانويه) داير خواهــد بود، به عنوان يكى از 
نمايشگاه هاى مهم صنعت گردشــگرى جهان در مساحتى به وسعت 
67 هزار و 500 مترمربع كه نسبت به سال گذشته 5/ 2 درصد افزايش 
يافته و با حضور 10 هزار و 485 شــركت از 165 كشور جهان برگزار 
مى شود. ايران از جمله شركت كنندگان در اين نمايشگاه است و امسال 
31 تورگردان، بخشى از ظرفيت ها، امكانات و جاذبه هاى گردشگرى و 

هنرى كشور را به نمايش خواهند گذاشت.

جزئيات كارت اعتبارى سفر به مناطق آزاد
 مدير گردشــگرى دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد با بيان اينكه 
امكان پرداخت هزينه هاى مراكز اقامتى، حمل و نقل، مراكز پذيرايى،  
مراكز تفريحى و حتى مراكز خريد با كارت تســهيالت سفر به مناطق 
آزاد وجود دارد، گفت: «به احتمال قوى امكان اســتفاده از اين كارت 
تســهيالت براى ســفرهاى نوروز 98 فراهم مى شــود و عالقه مندان 
مى توانند ســفرهاى نوروزى خــود را به مناطق آزاد با اســتفاده از 
اين تسهيالت انجام دهند.» ســيدجواد رضوى، درباره جزئيات ارائه 
تسهيالت به عالقه مندان براى ســفر به مناطق آزاد، اظهار كرد: «طبق 
تفاهمى كه بين يك بانك و دبيرخانه مناطق آزاد انجام گرفته اســت 
قرار بر اين شــده كــه 20 ميليون تومان با ســود 4 درصد در اختيار 
عالقه مندان ســفر به مناطق آزاد گذاشته شود.» او درباره مخاطبان اين 
طرح گفــت: «مخاطب اين طرح مى تواند تمام مــردم و عالقه مندان 
باشــد؛ اما در مرحله اول كاركنان دستگاه هاى دولتى از اين تسهيالت 

مى توانند استفاده كنند.»
 جزئيات كارت اعتبارى سفر به مناطق آزاد

مدير گردشگرى دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد با بيان اينكه كارت 
تسهيالت در چارچوب مقررات و تضامين بانكى به افراد ارائه مى شود، 
گفــت: «امكان پرداخت هزينه هاى مراكز اقامتــى، حمل و نقل، مراكز 
پذيرايى،  مراكز تفريحى و حتى مراكز خريد با اين كارت وجود دارد.»  
رضوى با بيان اينكه فرآيند اجرايى كارت تسهيالت سفر به مناطق آزاد 
در مراحل پايانى قــرار دارد، ادامه داد: «در حــال رايزنى  براى جذب 
پذيرنده ها هســتيم. مذاكرات با چند دفاتر خدمات مســافرى، شركت 
هواپيمايى، ســاير شــقوق حمل ونقل، مراكز تفريحى و گردشگرى و 
تجارى براى پيوســتن به اين طرح انجام شده است و به تدريج مراكز 

پذيرنده اين كارت افزايش پيدا خواهد كرد.»
مديــر گردشــگرى دبيرخانه شــوراى عالى مناطق آزاد بــا تاكيد بر 
اينكه اين طرح مناســب گروهى اســت كه برنامه سفر دارند، گفت: 
«تا زمانى كه اعتبار در اين كارت باقى مانده باشــد، امكان اســتفاده 
از آن وجــود دارد و بــه لحاظ زمانى تاريخ انقضا نخواهد داشــت.» 
رضوى درباره جزئيات پرداخت تســهيالت اظهار كرد: «از زمانى كه 
اين كارت صادر مى شود اقساط تسهيالت بايد پرداخت شود و مدت 
زمــان بازپرداخت ها هم 12 تا 18 ماهــه خواهد بود كه عالقه مندان 
مى تواننــد دوره بازپرداخــت را انتخاب كنند.»  او بــا تاكيد بر اينكه 
اعتبارات اين كارت امكان نقدشوندگى ندارد گفت: «به احتمال قوى 
امكان استفاده از اين كارت تسهيالت براى سفرهاى نوروز 98 فراهم 
مى شــود و عالقه مندان مى توانند سفرهاى نوروزى خود را به مناطق 

آزاد با استفاده از اين تسهيالت انجام دهند.»

اسامى فيلم هاى بخش 
دانش آموزى جشنواره فيلم فجر 

در همدان اعالم شد
 معاون امور هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى استان از انتشــار اسامى فيلم هاى 
منتخب بخش دانش آموزى جشــنواره فيلم فجر در 
همدان خبــر داد . به گزارش روابــط عمومى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان همدان، هادى 
فيض منش گفت: سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر 
از 12 تــا 22 بهمن ماه همزمان با ايام گراميداشــت 
چهلمين ســال پيروزى انقالب اســالمى در همدان 

اكران مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه سانس صبح ها ويژه دانش آموزان 
در نظر گرفته شــده است، خاطرنشان كرد: پنج فيلم 
ســينمايى براى اين بخش مشخص شده است كه از 
روز شنبه 13 تا چهارشنبه 17 بهمن ماه از ساعت 10 

تا 12 ويژه دانش آموزان اكران خواهد شد.
فيض منش اســامى فيلم هاى منتخب را به شرح زير 
اعالم كرد: «شــب آفتابى» به كارگردانى على مدنى، 
«پاساتاريونى» به كارگردانى سهل موفق، «بنيامين» به 
كارگردانى محسن عنايتى، «ضربه فنى» به كارگردانى 
غالمرضا رمضانى و «آخرين داستان» به كارگردانى 
اشــكان رهگذر. 14 فيلم منتخب ســى و هفتمين 
جشــنواره فيلم فجر، همزمان با تهران در سينماهاى 

فلسطين و قدس همدان اكران مى شود.

30 داروى جديد زيستى توليد مى شود
 دبير ســتاد توسعه زيست فناور ى معاونت علمى، گفت: يكى از 
برنامه ها و اولويت هاى ستاد توليد 30 داروى جديد زيستى در كشور 
است.به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، مصطفى 
قانعى با اشاره به توانايى جوانان كشور در تهيه داروهاى زيستى، بيان 
كرد: يكى از اولويت هاى ســتاد، حمايــت از توليد داروهاى جديد 
است كه در اين زمينه با حمايت هاى ستاد، داروهاى جديد زيستى در 
كشور توليد مى شود. اين داروها به كمك متخصصان داخلى مى شود.
دبير ســتاد توســعه زيســت فناورى معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهورى افزود: در حال حاضر تعداد داروهاى زيست فناورى موجود در 
بازار جهانى 146 قلم است و از اين تعداد، 20 دارو در بازار ايران موجود 

است كه 4 دارو منوكلونال آنتى بادى و 16 دارو نوتركيب هستند. 

چين در حوزه فناورى 273 ميليارد دالر 
سرمايه گذارى مى كند

 كســب و كارهاى مختلف در كشــور چين در سال 2019 بيش 
از 256 ميليارد دالر در حــوزه فناورى بودجه و پول صرف خواهند 
كرد و اين رقم در ســال 2020 به 272 ميليارد دالر افزايش مى يابد.

به گزارش زددى نت، هدف از اين سرمايه گذارى ها تحول در نحوه 
پيشــبرد فعاليت هاى ادارى و تجارى و افزايش كارآيى و بهره ورى 

اعالم شده است.
بررسى هاى موسسه پژوهشى فارستر نشان مى دهد كه كاهش رشد 
اقتصادى چين، تشديد جنگ اقتصادى اين كشور با آمريكا و وضعيت 
نامشــخص ژئوپلتيك چين هيچ يك باعث نخواهد شــد كه صرف 

بودجه در حوزه فناورى در چين كاهش يابد.

اتصال بى دردسر به شبكه هاى واى فاى با 
يك تكه چوب!

 اتصال به شــبكه هاى واى فاى در اماكن عمومى مستلزم پرسيدن 
كلمه عبور يا چاپ آن بر روى كاغذ و نصب بر روى ديوار است. اما 
يك روش خالقانه جايگزين همه اين روش ها شده است.به گزارش 
انگجت، شركتى به نام تن وان ديزاين، براى حل اين مشكل يك تكه 
چــوب به نام واى فاى پورتر توليد كرده كه بر روى ديوار نصب مى 
شود و كاربران با قراردادن گوشى خود بر روى آن و وارد آوردن يك 
ضربه آرام مى توانند به سرعت به شبكه واى فاى محلى متصل شوند.

اين تكه چوب براى اتصال گوشــى هاى اندرويدى پيشرفته و همين 
طور آيفون هاى جديد به اينترنت بى ســيم از فناورى «ان اف ســى» 

بهره مى گيرد.

دستورالعمل بازگشت ارز براى گوشى هاى 
موبايل اجرا شد

رئيس اتحاديه فروشندگان گوشى تلفن همراه از اجراى دستورالعمل 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور براى گوشى هاى وارداتى 
خبر داد. ابراهيم درســتى ، با اشــاره به ابالغ بخشنامه بانك مركزى 
درخصوص نحوه  بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادى 
كشور، گفت: در اين بخشنامه تمام صادركنندگان مكلف به ارائه تعهد 

برگشت ارز هستند.
 مطابق با اين بخشــنامه، تاميــن ارز بــراى واردات كاال و خدمات 
صادركنندگانى انجام مى شــود كه نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه 
اقتصادى كشور مطابق ساختار تعيين شــده باشد. وى ادامه داد: اين 

دستورالعمل مشمول گوشى هاى وارداتى به كشور نيز مى شود.

خدمه پرواز آزمايشى كپسول بوئينگ تغيير كرد
 طبق اعالم ناســا يكى از فضانوردان ناسا كه قرار بود در ماموريت 
آزمايشــى ارســال كپســول بوئينگ به فضا برود، به دليل مشكالت 
پزشكى از اين ماموريت حذف و فرد ديگرى جايگزين او شده است.
به گزارش ناســا اســپيس فاليت،  5 ماه قبل  ناســا نام فضانوردانى 
را اعالم كرد كه در ماموريت هاى آزمايشــى كپسول دراگون اسپيس 
ايكس و اســتارالينر بويينگ شركت خواهند كرد. اما سازمان فضايى 
آمريكا اعالم كرد يكى از فضانوردان به دليل مشــكل پزشــكى نمى 
تواند در پرواز آزمايشــى كپسول استارالينر شركت كند.اين بيانيه در 
وب سايت ناسا منتشر شده و طبق آن« اريك بو»  فضانوردى كه قبال 
-CSTدو ماموريت نيز انجام داده، نمى تواند در ماموريت آزمايشى

۱۰۰Starliner شركت كند.

سينـما

■ قد  س1............................قانون مورني- كلمبوس
■ قد  س2...............................................  دزد و پري2 
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني
فلسطين 2................................ مارموز- اسكي باز

■ سينما كانون....  كلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير.................. ................قانون مورفي 

كلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسركان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

كوچك زنگ زده- امين و اكوان
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

مريم مقدم »
29 ارديبهشــت 1397 رئيس شوراى اسالمي 
شــهر وقت  همدان  از راه اندازى دفتر سازمان 
يونســكو و دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه 
در همدان خبــر داد.  اما حاال پس از ماه ها خير 
ميرسد افتتاح نخســتين دفتر نمايندگى يونسكو 

ايران نصيب يزدى ها شد. 
رئيس شوراى اسالمى شــهر همدان در نشست 
هم انديشى مشاوران رئيس شورا، با اشاره به اينكه 
راه اندازى دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در 
همدان از اهميت ويژه اى برخوردار است عنوان 
كرده بود ، مكان راه اندازى اين دفتر نيز مهيا شده 
و مذاكراتــى به منظور راه اندازى دفتر ســازمان 
فرهنگى يونســكو در راستاى تعامالت فرهنگى 

بين المللى در همدان انجام شده است. 
البته كه شــايد آغاز تصميم گيرى در زمينه  اين 
موضوع ،  در11 شهريور   پس از 1396 حضور 
دبيركل كميسيون ملى يونســكو-ايران و هيأت 
همراه در شــهردارى همدان و همزمان با طرح 
شهر خالق, مركز تاب آورى, همدان, يونسكو در 

شوراى شهر مطرح شد. 
 ضرورت افزايش شــناخت بين المللي از 

همدان
اين مراســم كه با حضور دبيركل كميســيون ملي 
يونسكو-ايران برگزار شد،  سعداهللا نصيرى قيدارى 
تأكيــد كرد: افزايش شــناخت بين المللي از همدان 
امرى ضروري اســت. وى در اين مراسم  افزود: با 
توجه به اينكه همــه چيز در طبيعت به دقت تنظيم 
شده اســت، چنانچه نظم موجود در طبيعت به هم 
بخورد، حيات انسان تهديد خواهد شد و همان طور 
كه مى دانيم بــر مبناى توصيه هــاي ديني، عقلي و 
علمي، پيشگيري از بحران الزامي است. وي با اشاره 
به اينكه يونســكو بر اساس فرهنگ، علم و آموزش 
تشكيل شده اســت، اظهار كرد: دستيابي به صلح و 
پيشرفت پايدار نيازمند آموزش همه  جانبه افراد است.
دبيركل كميســيون ملى با بيان اينكه در حال حاضر 
ايران در صحنه بين المللي با وجهه فرهنگي شناخته 
مي شود، گفت: با توجه به سابقه تاريخي و فرهنگي 
همدان، مسئوليت ســنگيني بر عهده مسئوالن اين 
شهر اســت؛ چراكه اين شــهر بايد بيش از اين در 

سطح بين المللى شناخته و معرفى شود.
در ايــن برنامه نصيــرى تاكيد كرده بــود : همدان 
مي تواند در شبكه شهرهاي خالق جهان قرار گيرد، 
همانطور كه دو ســال گذشته شــهرهاي رشت و 
اصفهان به شــبكه جهانى شهرهاى خالق يونسكو 
پيوســتند. و ما اميدواريم پس از شيراز، همدان نيز 
به عنوان چهارمين شهر عضو شبكه شهرهاي خالق 

معرفي شود. 
افتتاح نخستين دفتر نمايندگى يونسكو 

ايران نصيب يزدى ها شد 
حاال اما خبرها حاكى از آن اســت كه نخستين دفتر 

نمايندگى يونســكو در ايران با حضور مســئوالن، 
پژوهشــگران، فعالين اجتماعى و فرهنگى استان و 
دست اندركاران كشور حوزه فعاليت يونسكو در يزد 
راه اندازى و افتتاح شد و به گونه اى اينروزها شرايط 
حاكى از آن است وعده هاى همدانيها پس از اتمام 
رويدادها به فراموشى سپرده ميشود . به واقع چرا ؟  
به هر ترتيب نخستين دفتر استانى يونسكو در ايران 
روز گذشــته  با حضور«ايوبى» دبيركل كميســيون 
ملى يونسكو در ايران، «عباسى» معاون حقوق بشر 
وزارت دادگسترى،«طالبى» استاندار يزد و جمعى از 
مسئوالن استانى و اعضاى شوراى اسالمى شهر يزد 

افتتاح شد.
راه اندازى دفتر نمايندگى يونســكو  در محل مركز 
خالقيت ها و فناورى هاى نوين شــهرى شهردارى 
يزد در ديماه 96 بر اســاس مصوبه شوراى اسالمى 
شــهر يزد تصويب و اجرايى شده است. همكارى 
با شــهردارى يزد براى عضويت در شبكه شهرهاى 
خالق يونســكو، تالش براى معرفــى قابليت ها و 
ظرفيت هاى مديريت شــهرى، معرفى بيش از پيش 
جاذبه هاى گردشــگرى يزد در يونسكو، همكارى 
در راستاى تدوين شــاخص هاى علمى، آموزشى و 
فرهنكى توسعه پايدار شهرى، انعكاس فعاليت هاى 

خالقانه و نوآورانه فرهنگى يزد و همكارى در تربيت 
نيروى انسانى متخصص، از جمله رسالت هاى تعيين 
شــده براى دفتر نمايندگى يونســكو در استان يزد 

است.
همــكارى در معرفى بيشــتر مفاخــر و برگزارى 
بزرگداشــت مفاخــر فرهنگى يــزد در چارچوب 
برنامه هاى يونســكو و بهره گيرى از توانمندى هاى 
مراكز پژوهشى،  آموزشى،  فرهنگى از ديگر وظايف 

دفتر نمايندگى يونسكو در يزد است.
 دبيركل كميسيون ملى يونسكو در ايران در مراسم 
افتتاح اين دفتر با بيان اين كه ترويج فرهنگ صلح 
و دوســتى از جمله مهمترين مالك هاى ســازمان 
جهانى يونسكو اســت گفت: يزد الگويى مناسب 
براى شهرهاى كشور در حوزه فعاليت هاى يونسكو 

است.
«حجت اهللا ايوبى» در مراســم افتتاح نخستين دفتر 
نمايندگى اســتانى يونســكو ايران در يــزد با بيان 
اين كه انديشــه پايه گذاران يونسكو مقابله با جنگ 
اســت، اظهار كرد: خوشــبختانه كارنامه يونسكو 
بسيار خوشنام اســت. وى با اشاره به خروج رژيم 
صهيونيستى از يونسكو، افزود: ترويج فرهنگ صلح 
و دوســتى از جمله مهمترين مالك هاى ســازمان 

جهانى يونسكو است.
دبيركل كميســيون ملى يونسكو در ايران با اشاره به 
افتتاح نخستين دفتر نمايندگى يونسكو ايران در استان 
يزد گفت:  جمهورى اسالمى ايران مى تواند بسيارى 
از منافع فرهنگى خود از طريق يونسكو پيگيرى كند. 
مردم ايران در بحث فرهنگى سرآمد جهان هستند،. 
امسال و سال آينده در سازمان يونسكو اسامى شيخ 
شــهاب سهروردى و دانشــگاه جندى شاپور را به 

عنوان كانديداهاى نام سال يونسكو معرفى شدند.
اين مسئول، رسم و رسوم كهن اقوام مختلف ايرانى 
را يكى از مهمترين ويژگى هاى ايران در يونســكو 
دانســت و بيان كرد: شــايد ايران نتوانــد با برخى 
كشورهاى پيشرفته جهان در حوزه اقتصادى رقابت 
كند ولى در بحث ميراث فرهنگى بســيار پيشــتاز 

است.
دبيركل كميســيون ملى يونسكو در ايران با تاكيد بر 
اين كه يزد جزو برجسته ترين شهرهاى ايران است، 
اظهار كرد: بناى ما در يونســكو بر توسعه نيست و 
قصد نداريم تعداد زيادى دفتر منطقه اى ايجاد كنيم 
ولى با استفاده از ظرفيت هاى موجود استان ها سعى 
خواهيم كرد با تأســيس دفتر نمايندگى موارد را از 

همان استان پيگيرى كنيم. 

يزدى ها نخستين نمايندگى يونسكو درايران 

همدان ازِبرند جهانى جا ماند

عكس روز

عكس: مهدي خضريان  شهر در خروش و پيرمرد خاموش

اجراى طرح «ميراث بان» افتخارى 
در آينده نزديك

 فرمانده يگان حفاظت ســازمان ميراث فرهنگى از 
اجراى طــرح ميراث بان افتخارى در آينده نزديك خبر 
داد و گفت: بر اين اســاس هزاران نفر در سراسر كشور 
به صورت داوطلب در اين طرح عضويت خواهند يافت 
كه اين امر مى تواند نقش بازدارنده اى در حوزه جرائم 

ميراث فرهنگى ايفا كند.
امير رحمت الهى - فرمانده يگان حفاظت سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور در نشست 
با جمعى ازكاركنان يگان حفاظت، مسئوالن پايگاههاى 
حفاظت و مديران پايگاه هاى ثبت جهانى  استان كرمان 
با بيان اهميت ميراث فرهنگى به عنوان ســرمايه ملى و 
هويت و پيشــينه تاريخى اين مرز و بــوم  اظهار كرد: 
ســازمان ميراث فرهنگى در سه حوزه ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى وظايف متعددى را بر عهده 
دارد كه اصلى ترين مسئوليت سازمان حفظ و نگهدارى 
از آثار به جا مانده از گذشتگان بويژه آثار ثبت شده ملى 
و جهانى است.وى با اشاره به حساسيت هاى اجتماعى 
و رســانه اى موجود در حوزه  حفاظت از آثار تاريخى 
تصريح كرد: گردشگرى به عنوان راهبرد اصلى توسعه 
كشورها در گرو حفظ و نگهدارى از مواريت ارزشمند 
تاريخى فرهنگــى  و اين امر نمايانگر اهميت حفاظت 
اســت.رحمت الهى همچنين ماموريتهاى يگان را چند 
وجهى عنوان كرد و افزود: بخش عمده اى از اين وظايف 
جنبه حفاظتى داشته وبرجسته ترين بخش مأموريت هاى 
يگان را در بر مى گيرد و ســاير وظايف شامل جنبه هاى 

امنيتى، انتظامى و اطالعاتى است.
وى با تاكيد بر لزوم تقدم حفاظت مكانيكى بر حفاظت 
الكترونيكى به عنوان عاملى مهم در پيشــگيرى جرائم 
حوزه ميراث فرهنگى تصريح كرد: در شرايطى كه توسعه 
كمى نيروى انسانى امكان پذير نمى باشد مواردى چون 
توسعه كيفى و توانمند سازى نيروها، بكارگيرى فناورى 
هاى نوين و استفاده از ظرفيت هاى اجتماعى در حوزه 

حفاظت  كارگشا خواهد بود.
فرمانده يگان حفاظت ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى كشــور با تاكيد بر لزوم جلب 
مشــاركت هاى اجتماعى در امور اجرايى دستگاهها و 
نهادهاى دولتى به عنوان راهبردى مهم در تحقق اهداف 
عالى سازمان، از اقدامات اخير يگان حفاظت در راستاى 
تحقق حفاظت اطمينان بخش ونهادينه ساختن حساسيت 
هــاى عمومى در امر صيانت از آثار تاريخى و نيز ايجاد 
اداره مشاركت هاى اجتماعى در ساختار ستادى يگان با 
هدف استفاده از ظرفيت هاى مختلف اجتماعى نام برد و 
نتايج حاصله از اين راهبرد را مثبت  و موثر ارزيابى كرد. 

جشنواره ملى عكس 
و فيلم «ايران را بايد 
ديد» برگزار مى شود

 مديرعامل كانون جهانگردى و اتومبيلرانى 
از برگزارى جشــنواره اى با عنــوان «ايران را 
بايد ديد» خبــرداد و گفت: اين رويداد ملى در 
دو بخــش عكس و فيلم با محــور جاذبه هاى 

گردشگرى برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومــى كانون جهانگردى 
و اتومبيلرانى، رامين افشــارى مديرعامل كانون 
هــدف از برگــزارى اين جشــنواره را معرفى 
جاذبه هاى گردشــگرى ايران دانست و اظهار 
كرد: «بخش هــاى رقابتى اين رويداد شــامل 
عكس و فيلــم در قالب موضوعات جاذبه هاى 
گردشــگرى، ميراث  فرهنگى، اماكن تاريخى، 
بوم گردى، صنايع دســتى، هنرهاى ســنتى و 

طبيعت برنامه ريزى شده است.»
او بــا بيان اينكه اكنون در حال تدوين فراخوان 
بخش هــاى عكس و فيلم هســتيم افزود: «به 
زودى جزييات برگزارى اين جشــنواره  ملى 

اعالم خواهد شد.»


