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يادداشت روز

2

رابطه مسئوالن و مردم 
در حال قطع شدن است

  به عنوان كســي كه حدود 40 ســال 
است در عرصه رسانه اي كشورمان قلم به 
دست دارم و اطالع رساني مي كنم، حق دارم 
نسبت به سست شدن پايه هاي پل ارتباطي 
مسئوالن به طور اخص با خبرنگاران و به 
طور اعم با رســانه ها، احساس خطر كنم، 
بخصوص اينكه اين خطــر بزرگ متوجه 
رشــته هاي پيوند مردم با مسئوالن باشد و 
موجب فرو ريختــن ديوارهاي اعتماد در 
جامعه شــود.حاال چرا اين نظريه را دارم و 

چرا وقتي مطبوعات را مرور مي كنم.

تحليل

3

ظلمي كه سياسي بازي 
مسئوالن به شيرين سو مي كنند

 شوراهاي اسالمي شهر و روستا مشاركت 
مــردم در تصميم گيري و اداره كشــور را 
براي پيشــبرد صحيح برنامه هاي اجتماعي، 
اقتصــادي و عمراني، بهداشــتي، فرهنگي 
و آموزشــي و ســاير امور رفاهي تسهيل 
مي كنند و همچنين شــوراها ابزار مناسبي 
براي مشاركت مردم در تصميم گيري، اداره 
و نظارت جامعه هستند اما متأسفانه برخي 
از شهرها و روستاها از داشتن گروه شوراها 
محرومند كه گاه به علت عدم مشــاركت و 

دغدغه مردم بوده است.

14 ساخت وساز غيرمجاز در همدان تخريب شد
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آگهـي مزايده عمومي
يك نهاد غيردولتي، قصد فروش امالك و اراضي مشروحه ذيل از طريق برگزاري مزايده عمومي را دارد. متقاضيان 

مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و رؤيت مدارك، اخذ نمونه فرم ها و اطالع از شرايط و چگونگي شركت در 
مزايده از اول وقت اداري روز يكشنبه مورخه 97/07/29 تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 97/08/14 

(غير از پنجشنبه ها و ايام تعطيل) به نشاني ذيل مراجعه و يا با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل نمايند.
در ضمن تاريخ بازگشايي صندوق مزايده ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخه 97/08/15 مي باشد.

قيمت پايه (ريال)آدرسموقعيت كاربرياعيان (مترمربع)عرصه (مترمربع)پالك ثبتي مورد مزايدهاستانرديف

همدان، ميدان عين القضات،تجاريـ  مسكوني9295/4834/82-2124/1*2126ساختمان 9 واحديهمدان1
40/000/000/000 بلوار علويان، نبش كوچه قصابان

* شركت در مزايده مستلزم واريز 5 درصد قيمت پايه ملك به شماره حساب اعالمي و ارائه رسيد مربوطه يا تحويل ضمانت نامه بانكي معادل 5 درصد قيمت پايه مي باشد.
* به پيشنهادات فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر يا مخدوش يا مبهم يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* شركت در مزايده به منزله قبول شرايط مزايده گذار مي باشد.
* مزايده گذار در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادها مختار مي باشد و هيچگونه تعهدي مبني بر تكليف در جهت انعقاد قراردادها براي مزايده گذار ايجاد نمي كند.

* متقضايان شركت در مزايده بايستي حضوري مراجعه و سوابق و مدارك مربوطه را رؤيت و امضا نمايند.
* به سوابق ارسالي و مراجعات بعد از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 آدرس: تهران، بلوار مرزداران، جنب شهرك آزمايش، ساختمان حكمت، بلوك امين، طبقه ششم
تلفن: 86012205-021 (خط ويژه)، 021-86012206، 09304254929

كنيد پيگيــرى  جــذاب  يــر   و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  
hamedanpayam

رسســ

تبريك و تهنيت

سيد حسين حسينى-مسئول كميته اقشار
 حزب عدالت طلبان ايران اسالمى

 جنـاب آقــاي

 غالمـرضا زاهـرى 
ــما را  ــته ش ــا و شايس ــاب بج  انتخ
ــزى  ــوراى مرك ــو ش ــوان عض ــه عن ب
جامعــه ى اســالمى فرهنگيــان كشــور 
نموده،توفيقــات  عــرض  تبريــك 
ــى از درگاه  ــراى جنابعال ــزون ب روزاف

ــتارم. ــد خواس خداون

برادر بزرگوار

تبريك و تهنيت

محمود الفت دبير جبهه پيروان خط امام
 و رهبرى استان همدان

 جنـاب آقــاي

 غالمـرضا زاهـرى 
ــما را  ــته ش ــا و شايس ــاب بج  انتخ
ــزى  ــوراى مرك ــو ش ــوان عض ــه عن ب
جامعــه ى اســالمى فرهنگيــان كشــور 
نموده،توفيقــات  عــرض  تبريــك 
ــى از درگاه  ــراى جنابعال ــزون ب روزاف

ــتارم. ــد خواس خداون

برادر بزرگوار

تبريك و تهنيت

جناب آقاى غالمرضا زاهرى
انتخاب بجا و شايسته شما را بعنوان عضو شوراى مركزى جامعه 
اسالمى فرهنگيان كشور خدمت تمام فرهنگيان استان همدان 

تبريك عرض مى نماييم.
از طرف مديريت وپرسنل شركت فروشگاههاى زنجيره اى 

وين ماركت استان همدان

ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومى هاى گرامى

تنها يك سوم اعتبارات وعده داده شده همدان 2018 اختصاص يافت

بودجه 2018 آب رفت 

 رئيس اداره تنظيم بازار و توســعه 
بازرگانى سازمان جهادكشاورزى استان 
همدان در نشست خبري روز گذشته 
محصوالت  صادرات  وضعيت  درباره 
كشــاورزي، مشــكالت ارزي، نحوه 
واردات و توزيــع گوشــت خارجي، 
قاچاق دام، تأثير FATF بر صادرات 

صحبت كرد.
 مهدي نجفيان در پاســخ به ســوالي 
درباره تأثير حــذف دالر از معامالت 
ايران با ساير كشورها و جايگزيني آن 
با يورو گفت: اين اقدام عملي نمي شود 
زيــرا تمام دنيا بــا دالر كار مي كنند و 
اگر بخواهيم ايــن كار را انجام بدهيم 
معامالتمان به يكي دو كشور محدود 

مي شود و اين يعني خودتحريمي.
وي توضيــح داد: اگــر قرار باشــد 
يورو جايگزين دالر شــود بايد ساير 
كشــورهايي كه با آنها مراودات مالي 
داريم هم يورو را جايگزين دالر كنند.

وي درباره مشــكلي كه اخيراً به وجود 
آمده و صادركننــدگان به خاطر اينكه 
ارز دريافتي را با قيمت پايين به سايت 
نيما ندهند ريال از طرف عراقي خود 
دريافت مي كنند هــم گفت: اين يك 
مشكل بزرگ اســت كه خروج ارز از 

كشور به حساب مي آيد.
رئيــس اداره تنظيــم بازار و توســعه 
بازرگانى سازمان جهادكشاورزى استان 
همــدان با بيان اينكــه بازاريابى يكى 

از مشــكالت بازرگانان اســتان است 
به طوريكه به دنبــال بازارهاى هدف 
جديد نيستند، بيان كرد: روند برگشت 
پول صادركنندگان و تجار با مشــكل 
مواجه است كه اين يك معضل براى 
صادركنندگان به شمار مى رود همچنين 
برخى از تجــار بــا كارت بازرگانى 
ديگران اقــدام به صادرات مى كنند كه 
از ديگر مشــكالت بحــث صادرات 

محصوالت كشاورزى است.
وى يادآور شد: در سال گذشته 1400

كيلوگرم گوشت از استراليا وارد استان 
همدان شــد كــه در دو منطقه توزيع 
صورت گرفت تا اينكه در ســالجارى 
سهميه استان همدان به هفته اى 20 تن 
رسيد كه توزيع شهرستانى نيز صورت 
گرفت  به طوريكه در مهرماه امسال از 
نهم تا بيســت و هفتم 40 تن و 630

كيلوگرم گوشت قرمز وارداتى در استان 
توزيع شده است.

وى با اشاره به اينكه 250 تن از ابتداى 
امســال تاكنون گوشت قرمز در استان 
همدان توزيع شده است، افزود: شروع 
واردات از كشور استراليا بوده و بعد از 
آن از روســيه، ارمنستان، گرجستان و 
مغولستان گوشت قرمز وارد استان شده 
است.وى با بيان اينكه در حال حاضر 
بازار آرامش پيدا كرده اســت، عنوان 
كرد: حجم توزيع به حدى نيســت كه 
باعث كاهش قيمت دام شود از طرفى 

خروج دام قاچاق همچنان وجود دارد.
وي از صادرات 137 هزار و 785 تنى 
محصوالت كشاورزى خبر داد و گفت: 
در 6 ماهه ابتداى امســال 137هزار و 
785 تن محصول كشاورزى به ارزش 
111/6 ميليون دالر از اســتان همدان 

صادر شده است.
نجفيان بيان كرد: سيب زمينى، كشمش، 
خشكبار، لبنيات، ســير، مرغ، گياهان 
دارويــى، گوجه فرنگى و محصوالت 
صنايع تبديلى عمــده اقالم صادراتى 

استان همدان بوده است.
وى با بيان اينكه در 6 ماهه ابتدايى سال 
گذشــته 118 هزارو 714 تن محصول 
كشاورزى از استان همدان صادر شده 
بود، گفت: تعداد اقــالم صادراتى در 
6 ماهه امســال افزايش يافته اما از نظر 
ارزش دالرى 2/5 درصد كاهش يافته 
ضمن اينكه در ســال 96 در مجموع 
291 هزار و 229 تن محصول به ارزش 
300 ميليون دالر از استان همدان صادر 

شده است.
نجفيان با تاكيد بــر اينكه صادرات به 
دو صورت خــام و صنايع تبديلى از 
گمرك و ســاير گلوگاه هــاى مرزى 
صورت مى گيرد، يادآور شد: امسال 74
قلم صادرات از استان همدان صورت 
گرفتــه كه برخى به طور مســتقيم از 

گمرك همدان بوده است.
 وى بــا تاكيد بــر اينكــه 42 قلم از 

صــادرات صــورت گرفتــه مختص 
توليدات استان بوده است، عنوان كرد: 
برخى از كاالها از ساير نقاط تهيه و از 

همدان صادر مى شود.
رئيــس اداره تنظيــم بازار و توســعه 
بازرگانى سازمان جهادكشاورزى استان 
همدان افزود: ســيب زمينى 45 درصد 
سهم وزنى صادرات استان را به خود 
اختصاص داده و از نظر ارزش دالرى 
با 11/3 درصد ســهم بــرى در رتبه 

چهارم صادرات قرار دارد.
نجفيان با اشــاره به اينكه كشمش 9/8

درصد از ســهم وزنى صادرات استان 
را بــه خــود اختصاص داده اســت، 
يادآور شد: 15/9 درصد ارزش دالرى 
صادرات مربوط به كشــمش بوده كه 
رتبه دوم صادرات را به خود اختصاص 

داده است.
 وى با بيان اينكه 6 درصد از كل وزن 
صادرات استان به خشكبار اختصاص 
داشته است، عنوان كرد خشكبار از نظر 
ارزش دالرى 28/9 درصــد از ارزش 
صــادرات را به خود اختصاص داده و 

رتبه يكم صادرات را داراست.
 نجفيان با اشــاره بــه اينكه صادرات 
لبنيات در رتبه چهــارم از نظر ارزش 
دالرى قرار دارد، افزود: لبنيات با 10/7

درصد ســهم بــرى از ارزش دالرى 
صادرات در رتبه چهارم قرار دارد.

وى با بيان اينكه يك و دو دهم درصد 

از ارزش دالرى صادرات استان به سير 
اختصاص دارد، اضافــه كرد: گياهان 
دارويى 5/8 درصــد از ارزش دالرى 
صادرات اســتان را به خود اختصاص 

داده است.
رئيــس اداره تنظيــم بازار و توســعه 
جهادكشــاورزى  ســازمان  بازرگانى 
اســتان همدان با اشاره به اينكه گوجه 
فرنگى 1/2 درصــد از ارزش دالرى 
صادرات استان سهم دارد، ادامه داد: با 
توجه به افزايش قيمت گوجه فرنگى 
صادرات گوجه فرنگى ممنوع شد اما 
گوجه فرنگى گلخانه اى مشكلى براى 
صادرات ندارند.وى خاطرنشــان كرد: 
گوجه فرنگى اســتان همدان بيشتر به 
كشــور عراق صادر مى شود و برخى 
از كشــاورزان گوجه فرنگى و سيب 
زمينى را صادر مى كنند كه اين موضوع 
يكــى از معضالت بخــش صادرات 

محصوالت كشاورزى استان است.
 وى با اشــاره به كشــورهاى هدف 
صادرات محصوالت كشاورزى استان 
همدان يادآور شد: سيب زمينى استان 
همدان به كشورهاى افغانستان، عراق، 
تركمنستان، كشــورهاى حوزه خليج 
فارس و آســياى ميانه صادر مى شد 
كه از 20 مهرماه امســال صادرات آن 

ممنوع شد.
 نجفيــان اظهــار كرد: كشــمش به 
و  مجارســتان  اوكراين،  كشــورهاى 
كشورهاى حوزه خليج فارس؛ خشكبار 
به اروپا و روسيه، لبنيات به عراق، سير 
به تركيه، افغانستان، گرجستان و گياهان 
دارويى استان همدان به كشور پاكستان 

صادر مى شود.

رئيس اداره تنظيم بازار و توسعه بازرگانى جهادكشاورزى همدان:

امكان جايگزيني دالر با يورو در معامالت وجود ندارد

شور حسيني در مسير كربالشور حسيني در مسير كربال

مسافران اربعين در راهندمسافران اربعين در راهند
صرفه جويي 100 ميليون 
ليتري در مصرف بنزين

 در 6 ماهه اول ســال 97، بــا مصرف 78ميليون 
مترمكعــب گاز طبيعــي فشــرده CNG در منطقه 
همدان، به ميزان 100 ميليون ليتر در مصرف فرآورده 

بنزين صرفه جويي شد.
امين روستايي، مدير پخش منطقه همدان با اعالم خبر 
فوق گفت: از ابتداي سال جاري تا پايان شهريورماه، 
با بررســي آمار مصرف سوخت پاك، شاهد كاهش5 
/1 درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال 96 هستيم.

به گزارش روابط عمومي شركت پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه همدان، وي ادامه داد: درحال حاضر استان 
همدان داراي 42 باب جايگاه فعال عرضه گاز طبيعي 
فشــرده cng بوده كه بدون وقفه و به نحو مطلوب 
به مردم اين خطه از ميهن اســالمي سوخت رساني 

مي كنند.
روستايي افزود: در شــش ماهه اول سال 97، ناحيه 
يمركزي با مصرف 8/ 22 ميليون مترمكعبي سوخت 
پاك در صدر مصرف كنندگان نواحي تابعه قرار داشته 
كه با اين ميزان عرضه، از مصرف 30ميليون ليتر بنزين 

در اين ناحيه صرفه جويي شده است.
مدير پخش منطقه همدان ادامه داد: تكريم مشــتريان 
و سوخت رساني شايسته به مراجعان بطور مستمردر 
دستور كار بوده و مورد پايش قرار مي گيرد و تمهيدات 
ايمني و رفاهي بيشتر مراجعه كنندگان به اين مراكز، 
از جمله مطالبات منطقه از مالكان بخش خصوصي و 
بهره برداران اســت.وي افزود: در حال حاضر روزانه 
كنترل هاي الزم و اطمينان براى كسب اطالع از ارائه 
سرويس و آمادگي جايگاه هاي فعلي عرضه سوخت 
پاك انجام شــده و در صورت بروز مشكل، اقدامات 
احتمالى الزم به ســرعت صورت مى گيرد. روستايي 
با تأكيد بر لزوم اعمال كنترل برچســب سوختگيري 
مجاز خودروها توسط عوامل مستقر در جايگاه هاي 
گاز طبيعي، از شــهروندان خواست كنترل هاي دوره 
اي مخــازن و اتصاالت را جــدي بگيرند و هرگز به 
دستكاري سيستم گازسوز خودرو خود مبادرت نكنند.

مديركل امور مالياتى استان همدان با تاكيد بر لزوم شفاف سازي:

تجارت زيرزميني 
فرار مالياتي را شكل مي دهد

معاون برنامه و بودجه همدان در گفتگو با روزنامه اعالم كرد

رشد تورم 6 ساله از رتبه14 به اول
■ معاون سازمان برنامه و بودجه استان مي گويد: ركوردزني استان به دليل كاالهاي اساسي است نه بخش مسكن
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بـرخبرخبر
خ افتتاح كلينيك ويژه «ديابت» در همدان

 مديرعامل انجمن ديابت اســتان همدان از افتتاح كلينيك ويژه «ديابت» در 
هفته ديابت در همدان خبر داد.ناهيد كوثرى در گفت وگو با فارس  با اشاره به 
اينكه در حال حاضر برخى از داروهاى بيماران ديابتى زيرپوشش بيمه نيست و 
به همين دليل مشــكالتى وجود دارد، اظهار كرد: در حال حاضر به دليل كمبود 

داروها انسولين بيشترى در اختيار بيماران ديابتى قرار نمى گيرد.
وى از افتتاح كلينيك ويژه ديابت در هفته ديابت در استان خبر داد و افزود: 23 
آبان ماه روز جهانى ديابت نامگذارى شده كه به همين مناسبت به مدت يك هفته 
برنامه هايى را در دســتور كار داريم.مديرعامل انجمن ديابت همدان با اشاره به 
اينكه با افتتاح كلينيك ويژه كه داراى داروخانه است، اميدواريم مشكل بيماران 
از نظر كمبود دارو رفع شــود، گفت: در اين كلينيك با حضور پزشك، ويزيت 

بيماران ديابتى انجام و ديگر خدمات ارائه مى شود.

بارش  در همدان كاهش مى يابد
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان گفت: از اواخر امروز تا 
اواسط روز پنج شنبه آسمان استان جوى نسبتاً پايدار خواهد داشت و از شدت 

بارش ها كاسته شود.
سيد محسن موسوى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: آسمان استان قسمتى 
ابرى اســت كه در بعداز ظهر همراه با افزايش ابر و در برخى ساعات همراه 

با باراش باران خواهد بود.
وى از احتمــال رگبــار و رعــد و بــرق و گاهــى وزش بــاد شــديد داد خبــر 
داد و بــا بيــان اينكــه وضعيــت جــوى امــروز بــراى فــردا نيــز پيش بينــى 
ــا اواســط روز  ــردا ت مى شــود، گفــت: انتظــار مــى رود از اواخــر وقــت ف
ــدار داشــته باشــد و از شــدت  پنج شــنبه آســمان اســتان جــوى نســبتًا پاي

ــود. ــته ش ــا كاس بارش ه

پذيرايى روزانه 200 زائر آذربايجانى در همدان
 مدير منطقه 4 شهردارى همدان گفت: 200 زائر از كشور آذربايجان روزانه در 
موكب مستقر در فرهنگسراى «راه كربال» پذيرايى مى شوند.مسعود دهبانى در با بيان 
اينكه در نمازخانه فرهنگسراى «راه كربال» موكب استقبال از زائران اربعين حسينى با 
مشاركت مردم راه اندازى شده است، اظهار كرد: اين موكب خدمات رسانى خود را 
از پنج شب گذشته آغاز كرده و تا دور روز پس از اربعين حسينى برقرار است.وى با 
بيان اينكه هر شب مراسم عزادارى نيز در مسجد فرهنگسراى «راه كربال» با حضور 
مداحان كشــورى برگزار مى شود، افزود: روزانه 3 هزار تا 7 هزار پرس غذاى گرم 
توزيع مى شود و تعداد خادمان نيز بنا به نياز تغيير مى كند.مدير منطقه 4 شهردارى 
همدان با اشاره به اينكه روزانه 200 زائر از كشور آذربايجان در اين موكب پذيرايى 
مى شوند، ادامه داد: نمايشگاه عكس شهداى مدافع حرم با مشاركت كشور آذربايجان 

در اين فرهنگسرا برقرار است كه عالقه مندان مى توانند از آن بازديد كنند.

رابطه مسئوالن و مردم 
در حال قطع شدن است

مهدي ناصرنژاد »
  به عنوان كســي كه حدود 40 ســال اســت در عرصه رسانه اي 
كشورمان قلم به دست دارم و اطالع رساني مي كنم، حق دارم نسبت به 
سست شدن پايه هاي پل ارتباطي مسئوالن به طور اخص با خبرنگاران 
و به طور اعم با رســانه ها، احســاس خطر كنم، بخصوص اينكه اين 
خطر بزرگ متوجه رشــته هاي پيوند مردم با مسئوالن باشد و موجب 

فرو ريختن ديوارهاي اعتماد در جامعه شود.
حــاال چرا اين نظريه را دارم و چرا وقتي مطبوعات را مرور مي كنم و 
به رســانه هاي كشورمان توجه دارم، مطلبي را قابل خواندن و شنيدن 
و ديدن نمي دانم! چون نه اراده اي براي شفاف ســازي مسائل مبتالبه 
جامعه بخصــوص در حوزه اقتصادي يبن مديــران وجود دارد و نه 
مديري كه بخواهد بداند، مردم نه تنها از آگاهي نسبت به واقعيت هاي 
جاري تواناتر مي شوند، بلكه همت و حسن نيت خويش را هم براي 
كمك به پيشــبرد برنامه هاي جامعه خود (اگر برنامــه اي براي اجرا 

معرفي شود) به كار خواهند گرفت.
البتــه در اين مورد وقتي نظر يكي از همكاران باتجربه و توانمند خود 
را جويا شدم، بر اين اعتقاد است كه خيلي از مديران از پاسخ به علت 
و علل مســائل روز جامعه طفره مي روند، اما اگر قرار باشد عملكرد 
دســتگاه هاي اجرايي آنان به قلم و تصوير كشيده شود، همكاري هاي 

خوبي با رسانه ها از خود بروز مي دهند. 
به نظر من چنين رويكرد اشــتباهي اشــاعه دهنده همان آفتي اســت 
كه قشــرهاي مردم را حتي ممكن است از رســانه هاي واقع گرا هم 
رويگردان ســازد و به دامن خيلي از پايگاه هاي خبري غيررســمي و 

جوساز و از همه بدتر فضاي مجازي و شايعه آفرين بيندازد.
اعتقــاد ديگري بين همكاران و اكثر قريب به اتفاق فعاالن رســانه اي 
وجود دارد كه مي گويد، ســازمان ها و در رأس آنان مديران اجرايي از 
هر طيف و دســته اي، عالقه و بلكه ديدگاه تأثيرگذاري بر فعال سازي 
حوزه هاي اطالع رساني خود از جمله روابط عمومي ها ندارند و اغلب 
افرادي را در رأس هرم روابط عمومي سازمان و نهاد تحت االمر خود 
مي گمارند كه بينش درست و ايده كارآمدي در شيوه ارتباط با رسانه ها 
و تقويت پل ارتباطي با قشرهاي مردم را ندارند و در اين معنا فقط به 
مراسم و مناسبت هاي خاص و اگر هم خيلي خيلي همت كنند به يك 

نشست خبري ساالنه، اكتفا مي كنند!
پر معلوم اســت كه چنين شــيوه و روال خام و ناكارآمد در ميان مدت 
افكار عمومي يك شهر و يك استان و به طور كلي جامعه را از هرم هاي 
سياستگذاري و تصميم سازي دور مي سازد و بيشتر از اينكه مردم گوش به 
زنگ و حرف و تصميم مسئوالن جامعه شهري و استاني خود باشند، به 
دنبال جوسازي و شنيدن شايعات روز از دهان اين و آن برخواهند آمد و 
نتيجه كلي همان مي شود كه امروز شاهد هستيم و بخصوص در حوزه هاي 

اقتصادي ضربه هاي هولناكي از آن مي خوريم و بهره معكوس مي بريم.
يكي از دوســتان رسانه اي نيز در اين باره به من مي گفت، كار به جايي 
رسيده است كه مديران ما اغلب به جاي اينكه حرف تازه و بدرد بخور 
و تصميم چاره ســازي را در مقاطع گوناگون به اطالع مردم برسانند و 
جريان هاي روز را به كنترل خود درآورند، دائم مترصد اين هستند كه 
بدانند مردم چه مي گويند و شــايعات روز حول محور چه موضوعي 

مي چرخد و افكار عمومي به كدام سو مي رود!
آيا در چنين شــرايطي چه برايمان مي ماند و چه مطالبي را مي توان در 
مطبوعات كشور مالحظه كرد و چرا نبايد به نرم افزارهاي خانه براندازي 

نظير تلگرام و اينستاگرام و نظير آن دلخوش نبود!؟
ياد آن استان سخن و دل سوخته ناكام بخير كه گفت: «چشم ها را بايد 
شســت، جور ديگر بايد ديد». بياييد اجازه ندهيم مطبوعات كه نماد 
واقعي توسعه جامعه هستند، به كاغذ پاره هايي بدمصرف تبديل شوند.

تبديل وضعيت نيروهاى غير رسمى 
شهردارى ها

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى از تبديل 
وضعيت نيروهاى غير رسمى شهردارى ها در ديدار با وزير كشور خبر 

داد.
امير خجســته  اظهار كرد: با پيگيرى هاى صورت گرفته از طريق وزير 
كشور به زودى نيروهاى غير رسمى (شركتى، قراردادى، پيمانى و...) در 

شهردارى همدان تبديل وضعيت مى شوند.
وى گفت: وضعيت اســتخدامى نيروهاى انســانى در شــهردارى ها 
مشكالتى را به وجود آورده و يكى از چالش هاى شهردارى ساماندهى 
نيروهاى غير رسمى است كه اكثر آنها با مدرك تحصيلى تخصصى اما 
در وضعيت نابسامان و تبعيض به سر مى برند كه با دستور وزير كشور 

ساماندهى آنها به جريان افتاد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس در گفت وگو با فارس بيان كرد: 
در نشست با وزير كشور مشكالت و درخواست نيروهاى غير رسمى 
شهردارى را بيان كردم كه طبق دستور وزير كشور زمينه ساماندهى اين 

نيروها فراهم شد.
وى خاطرنشان كرد: زيبنده نيست كه دو كارمند با يك مدرك تحصيلى 
و تخصص همسان اما حقوق و مزاياى غير همسان دريافت كنند و حتى 

از امنيت شغلى برخوردار نباشند.
خجسته تصريح كرد: نبايد به بهانه واهى و اطالق اسم نيروى دولتى و 
نيروى شركتى يا پيمانى بودن آنها در برخوردارى از مزايا و امكانات با 

تبعيض روبرو شوند و بايد به اين روند پايان داد.
وى با بيان اينكه طى مكاتبات و جلســات متعدد از گذشته تا به امروز 
در راستاى ساماندهى نيروهاى شهردارى ها پيگير هستم گفت: متاسفانه 

سال هاست نيروهاى غير رسمى به بهانه هاى مختلف استثمار شده اند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس افزود: اين افراد با وجود اينكه 
به اجبار كارهاى عملياتى را به دوش مى كشــند، با اختالف فاحش در 
حقوق و دستمزد مواجه بودند كه براى تبديل وضعيت آنها طبق قانون 
و برنامه ششــم توسعه از طريق وزارت كشــور با دستور وزير كشور 

پيگيرى مى شود.

تصاوير شهداى مدافع حرم 
در موكب ها نصب شود

 دبير كميته فرهنگى شــوراى سياست گذارى «همدان 2018»با بيان 
اينكه ميزبانى اســتان از دو رويداد مهم جهانى زمينه را براى آشنايى با 
مفاخر فرهنگى، علمى و ظرفيت هاى تاريخى و گردشگرى فراهم كرده 

است، گفت: در موكب ها از تصاوير شهداى مدافع حرم استفاده شود.
به گزارش فارس ، حجت االسالم رضا غالمى روشن نيا در كميته فرهنگى 
رويداد همدان 2018 با بيان اينكه استان همدان امسال به عنوان پايتخت 
گردشگرى كشورهاى آسيا معرفى شد، اظهار كرد: ميزبانى استان از دو 
رويداد مهم گردشگرى زمينه را براى آشنايى با مفاخر فرهنگى، علمى و 

ظرفيت هاى تاريخى و گردشگرى فراهم كرده است.
وى افزود: تمدن كهن، تنوع فرهنگ، گستردگى جغرافيايى و جمعيت 
قابل توجه در كشورهاى اسالمى، ظرفيت  بسيار مناسبى را براى توسعه 
صنعت گردشــگرى و جذب گردشــگر براى استان از بين كشورهاى 

اسالمى فراهم كرده است.
دبير كميته فرهنگى شوراى سياست گذارى «همدان؛ 2018» با بيان اينكه 
استان سرمايه هاى ارزشمندى از مفاخر اسالمى، فرهنگى، علمى و هنرى 
را در خود جاى داده اســت، گفت: از ظرفيت هاى فرهنگى اين استان 
مى توان به حيقوق نبى، بوعلى سينا، باباطاهر، سيدجمال الدين اسدآبادى 

و آيت اهللا آخوند همدانى مى توان نام برد.
وى با بيان اينكه در همين راستا كميته فرهنگى «همدان 2018» به منظور 
تحقق اهــداف فرهنگى رويداد برنامه هاى متنوعى داشــت، برگزارى 
همايش بين المللى نخبگان و سفيران فرهنگى، جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان، همايش منطقه اى استعدادهاى قرآنى و جشنواره ملى 

حركت را از جمله برنامه ها خواند.
غالمى روشن نيا تهيه و تدوين بســته هاى فرهنگى جامع براى همدان 
2018 و ارسال به دبيرخانه را از ديگر اقدامات برشمرد و گفت: يكى از 
مهمترين اقدامات كميته فرهنگى برگزارى «همايش بين المللى نخبگان و 

سفيران فرهنگى» با حضور 56 مليت از كشورهاى مختلف بود.

1- گزينه هاي تصدي پست استانداري همدان در حال افزايش است. 
گفته مي شود در حالي كه دولت با مشكل گزينه هاي انتصاب مديران 
ارشــد مواجه است، اصولگرايان ليســت باالبلندي از افراد مورد نظر 
خود را جهت اســتانداري همدان ارائه داده اند. گويا در اين ليســت 
از استانداران گذشــته تا مديران غيربومي حضور دارند. گفتني است 
اصالح طلبــان در نبود گزينه براي معرفي همچنان در حال شــور و 

مشورتند.
2- اســتاندار دوران اصالحات باالترين رتبه را در ميزان عملكرد به 
دســت آورده است. گفته مي شود در نظرسنجي كه در فضاي مجازي 
در حال برگزاري اســت، «خرم» و «بهروز مرادي»، اســتاندار دولت 
مهرورز در رتبه هاي اول عملكرد قرار دارند. گويا در اين نظرســنجي 
استانداران پس از بهروز مرادي، رتبه هاي پاييني دارند. گفتني است در 

اين نظرسنجي نيكبخت رتبه پنجم را به دست آورده است.
3- معاونت مطبوعاتي ســابق، رئيس خانه ســينماي كشور مي شود. 
گفته مي شــود «حسين انتظامي»، معاون ارشاد در دولت گذشته، براي 
رياست خانه سينماي كشور منصوب مي شود. گفتني است انتظامي در 
دوران معاونت خود طرح هاي ويژه اي براي رسانه ها به اجرا درآورد؛ 
از جمله توزيع اشتراك، نحوه توزيع يارانه ها و... كه اغلب با شكست 

و سرانجام نامشخص مواجه شد.

 مديركل امور مالياتى استان همدان با بيان 
اينكــه هر جا كه شــفافيت اقتصادى وجود 
نداشته باشــد و انجام فعاليت هاى اقتصادى 
و تجــارى زيرزمينى و پنهــان و بدون ارائه 
مستندات و دفاتر باشد فرارمالياتى رخ خواهد 
داد، اظهار كرد: فــرار مالياتى 21 بازرگان به 
ارزش 35 ميليارد تومان در همدان كشف و 

شناسايى شده است. 
محمد دلشادى در گفت وگو با ايسنا، با اجراى 
طرح جامع و راه اندازى ســامانه نرم افزارى 
يكپارچــه مالياتى و جمــع آورى اطالعات 
اقتصادى مؤديان از طريق ســامانه معامالت 
فصلى، بخش قابل توجهــى از فعاليت هاى 
اقتصادى شناســايى و در فرآيند رسيدگى و 
حسابرسى مالياتى قرار گرفته است از طرف 
ديگــر با توجه به جرم انگارى فرار مالياتى از 
ابتداى عملكرد 1395 امكان برخورد قضايى 

با آنها فراهم شد.
وى با اشــاره به اينكه در قانون ماليات هاى 
مستقيم دو گروه ماليات پرداخت نمى كنند، 
خاطرنشــان كرد: گروه اول كســانى هستند 
كه اساســاً مشمول ماليات نيستند كه به طور 
مصرح  در ماده 2 قانون ماليات هاى مستقيم 
همانند وزارتخانه ها ، شهردارى ها  و...  ذكر  
شــده اند و گروه دوم كســانى هستند كه از 
پرداخت ماليات معاف شــده اند كه موارد آن 
در مواد 81 و 132 تا 146 قانون ماليات هاى 
مستقيم بيان شده اســت كه متأسفانه حجم 
عظيمى از فعاليت هاى اقتصادى از پرداخت 

ماليات معاف  شده اند.
دلشــادى افــزود: در ســال 1397 يكى از 
بحث هاى اساسى اقتصاد مقاومتى  ساماندهى 
معافيــت مالياتى بوده كه در مراكز تحقيقاتى 

مالياتى در مراجع تصميم گيرى و قانونگذارى 
مسأله در حال پيگيرى است.

مديركل امور مالياتى اســتان همدان با بيان 
اينكه هر كشور به تناسب ظرفيت اقتصادى 
خود و وضعيت بومى و ملى و جغرافيايى 
روش هاى خاصــى را براى وصول ماليات 
به كار مى گيرند، عنوان كرد: در كشــورهاى 
توســعه يافته نيز اصوالً پرداخت ماليات به 
عنوان فرهنگ قالب شــناخته شده و عدم 
پرداخــت آن  مذموم و ناپســند بوده و از 
نظر قانون  برخورد ســختى با آن صورت 
مى گيرد بنابراين سه عامل فرهنگ مالياتى، 
شــفافيت اقتصادى و برخورد ســخت با 
فرار مالياتى ابزارهاى مهم ماليات گيرى در 

كشورهاى توسعه يافته است.
دلشــادى با تأكيد بر اينكه نفــت براى اداره 
كشــور كافى نيســت، گفت: نــه تنها نفت 

براى اداره كشــور كافى نيســت بلكه اصًال 
ضرورتى ندارد تمــام دارايى فعلى و دارايى 
متعلق به نسل هاى آينده كشور را براى جبران 

هزينه هاى نسل فعلى بفروشيم.
وى با بيان اينكه مــردم از دولت انتظار رفاه 
دارند، اظهار كــرد: دولت براى ايجاد رفاه و 
همچنين اداره كشــور به درآمد نياز دارد كه 
منابــع درآمدى دولت حاصــل جمع درآمد 
فروش انحصارات همچــون نفت و گاز و 
منابع معدنى و ماليات اســت به علت اينكه 
درآمد نفت ناكافى بوده و اين منبع پايان پذير 

و محدود است.
الزام  مطب ها  در  كارتخوان  نصب   

قانونى ندارد
وى دربــاره فــرار مالياتى پزشــكان و عدم 
نصب كارتخــوان در مطب ها نيز افزود: اوالً 
نصب دســتگاه كارتخوان به عنوان يك الزام 

هنوز قانونى نيست هر كسى مجاز است كه 
كارتخوان نصب كند يا نكند؟ و نصب آن به 
عنوان يك ابزار تسهيل در چرخه اقتصادى و 
گردش نقدينگى كشور بوده بنابراين نصب 
الزامى آن مســتلزم قانون اســت كه در حال 

حاضر وجود ندارد.
دلشادى تأكيد كرد: امكان شناسايى درآمد 
همه مؤديــان از جملــه پزشــكان نيز با 
راه اندازى طرح جامع مالياتى وجود داشته 
و در صورتى كه در اين فرآيند فرار مالياتى 
يــك مؤدى اثبات شــود امــكان برخورد 
قضايى برابر مواد 274 ، 275 و  276 قانون 

ماليات هاى مستقيم وجود دارد.
مديركل امور مالياتى اســتان همدان در ادامه 
سخنانش از تسليم بيش از 70 هزار اظهارنامه 
مالياتى در ســالجارى خبــرداد و گفت: در 
سالجارى 74هزار و 613 اظهارنامه مالياتى در 

استان همدان ارائه شده است.
وى با بيان اينكه مؤديان گروه مشاغل تا پايان 
خرداد امسال فرصت  ارائه اظهارنامه مالياتى 
خود را داشتند، افزود: مشاغل گروه يك كه 
شــامل افراد داراى پروانه توليدى و پزشكان 
و..هستند 1104 اظهارنامه، مشاغل گروه دو 
2797 اظهارنامه و مشاغل گروه 3 كه شامل 
مشموالن تبصره 100 هستند 20 هزار و 997

اظهارنامه و مؤديان عادى اين گروه 39 هزار 
و 783 اظهارنامه به امور مالياتى استان تسليم 

كرده اند.
مديركل امور مالياتى استان همدان خاطرنشان 
كرد: در بخش حقوقى و امالك كه تا پايان تير 
ماه امسال فرصت ارائه اظهارنامه داشتند نيز به 
ترتيب 4704 و5228  اظهارنامه به ســازمان 

امور مالياتى تسليم شده است.

فرماندار اسدآباد اعالم كرد:

وضعيت اورژانسى 
12 مدرسه در 
اسدآباد

52 مدرسه روستايى اسدآباد به علت 
فرسودگى نيازمند بازسازى و مقاوم سازى 
بوده كه از اين تعداد مدارس 12 مدرســه 
داراى وضعيت اورژانســى هستند و هر 
لحظه به علت ناايمن بودن احتمال ريزش 

دارند.
فرمانــدار شهرســتان اســدآباد در شــوراى 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان اســدآباد، 
مــدارس  مقاوم ســازى  كــرد:  اظهــار 
يكــى از مهمتريــن موضوعــات در بحــث 
آمــوزش و پــرورش بــوده كــه بايــد 
ــاران  ــه ب ــن مكاتب ــده و ضم ــرى ش پيگي

ــع  ــراى مرتف ــى ب ــر تريبون ــردن از ه ك
شــدن ايــن مشــكل اســتفاده كــرد و 
رســانه اى شــدن ايــن مــوارد راهــى 
ــن مشــكالت  ــه حــل اي ــراى كمــك ب ب
ــتا  ــن راس ــد در  اي ــود و باي ــد ب خواه
ــه  ــگاران ب ــانه ها و خبرن ــت رس از ظرفي

ــم. ــتفاده كني ــن اس ــو احس نح
به گزارش ايســنا، كريم حميدوند با بيان 
اينكه در برخى از موارد برخى از مدارس 
هستند،  بهداشتى  سرويس  فاقد  روستايى 
اضافه كرد: اين در حاليست كه در ساخت 
و احداث هر آموزشــگاه ابتداى امر بايد 

نسبت به اين موارد توجه و اقدام شود. 
حميدونــد اضافه كــرد: در حال حاضر 
مدرســه 15 خرداد شهر اســدآباد دچار 
فروچالــه شــده كه بايــد بــا  توجه به 
حساســيت موضوع با هماهنگى مديريت 
بحران فرماندارى، نظام مهندســى و كار 

كارشناسى هر چه ســريع تر و اورژانسى 
اين موضوع مرتفع شود.

وى بــا تأكيــد مجــدد بر اينكــه برخى 
خاطرنشان  شود،  رسانه اى  بايد  مشكالت 
كرد: رتبه مقاوم سازى و بازسازى مدارس 
شهرستان در استان همدان مشخص شود 
و اگر نســبت رتبه مقاوم ســازى مدارس 
اســدآباد به نسبت شــاخص ها در استان 
عقب نبود حرفى نخواهيم داشت در غير 
اين صورت اين امر موضوع مهمى بوده كه 
بايــد مورد پيگيرى قــرار گيرد چرا كه تا 
پيگيرى نكنيم گره اى از اين مشــكل باز 

نخواهد شد.
اسدآباد بيشترين مدارس غيرانتفاعى را در 

استان دارد
مدير اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
اسدآباد  هم گفت: 15 درصد دانش آموزان 
اســدآبادى در مدارس غيردولتى تحصيل 

مى كنند و اســدآباد بعد از همدان و مالير 
بيشــترين مدارس غيرانتفاعى را در استان 

دارد.
رحمان سجادى تعداد مدارس غيرانتفاعى 
و پيش دبســتانى هاى غيردولتــى  ايــن 
شهرســتان را در مجموع 105 آموزشگاه 
اعــالم كرد و افزود: 4 هــزار و 200 نفر 
از دانش آموزان اسدآبادى در اين مدارس 

غيرانتفاعى در حال تحصيل هستند.
وى تعداد مدارس دولتى و غيردولتى اين 
شهرســتان را در مجموع 307 آموزشگاه 
با 653 كالس درس برشــمرد و تصريح 
كــرد: در حال حاضر 18 هزار و 600 نفر 
دانش آموز با احتساب بزرگساالن در اين 
شهرســتان مشــغول به تحصيل بوده كه 
نسبت به سال گذشــته دانش آموزان اين 
شهرستان از رشــد 4 درصدى برخوردار 

است.

 مديــر اداره پيشــگيرى و رفع تخلفات 
شــهرى شــهردارى همدان از اجراى 14
حكــم تخريب ساخت وســاز غيرمجاز در 
همدان خبر داد و گفت: در ســالجارى 14

حكــم تخريب و 87 حكم پلمب صادره از 
كميســيون ماده 100 توســط واحد اجراى 

احكام انجام شده است.
حســين مردانى، جمع آورى بيش از 8392
مورد سدمعبر توسط واحد رفع سدمعبر را از 
ديگر  اقدامات اين اداره دانست و اظهار كرد: 
3127 مورد صــدور اخطاريه، ضبط لوازم، 
ابــزارآالت و جمع آورى بيش از 267 مورد 
مصالح ساخت وساز غيرقانونى توسط واحد 
كنترل ســاختمان، اجراى 14 حكم تخريب 
و 87 حكم پلمب صادره از كميســيون ماده 
100 توســط واحد اجراى احكام، اخذ 75

مورد حكم تخريب، 13 مورد حكم پلمب و 
134 مورد تشكيل پرونده توسط واحد فنى 
از اقدامات 6 ماهه مديريت پيشگيرى و رفع 

تخلفات شهرى شهردارى همدان است.
وى تصريح كــرد: در اين مدت واحد رفع 
ســدمعبر اقدام به جمع آورى دستفروشان و 
بساط گستران گنجنامه و ساماندهى آنها در 

بازارچه بوستان شهيد ساعى كرده است.
مرادى  ادامه داد: با توجه به انتخاب همدان 
به عنوان پايتخت گردشــگرى آســيايى در 
ســال 2018 و نيز در پيش بودن برگزارى 
(UNWTI)گردشــگرى جهانى  اجالس 

در آبان ماه و نيز مطالبات عموم شــهروندان 
دستفروشــان و بساط گستران ميدان آرامگاه 
باباطاهر، بلوار فرشــچيان، ميدان حضرت 
امام(ره)، ميــدان آرامگاه بوعلى به صورت 
كامل جمع آورى و پياده راه اكباتان و بوعلى 

در ساعات روز پاكسازى شده است، ضمن 
اينكه چرخى هاى ميوه فروش خيابان شهدا 

و باباطاهر نيز ساماندهى شده اند.
مردانى به انتقال پرنده فروش ها به مكان در 
نظر گرفته شــده در محوطه پشت ترمينال 
سابق همدان اشاره كرد و افزود: ديواركشى 
اين محوطه براى بازارچه پرنده فروش ها در 

دستور كار شهردارى قرار دارد.
مديــر اداره پيشــگيرى و رفــع تخلفات 
شــهردارى همــدان با اشــاره بــه انتقال 

بساط گســتران كهنه فروش پياده راه اكباتان 
بــه محوطه نظربيــك به صــورت موقت، 
خاطرنشــان كرد: با همــكارى و اقدامات 
مشاغل  ساماندهى  سازمان  شده  كارشناسى 
شــهرى تعداد بــازار روزها بــراى تمامى 
دستفروشــان و بساط گســتران سطح شهر 

همدان جانمايى و افزايش خواهد يافت.
وى بــه اقدامات واحد كنترل ســاختمان 
اشــاره و اظهار كرد: گشــت هاى ســيار 
به صــورت  موتــورى  و  خودرويــى 
شــبانه روزى و بدون وقفه اقدام به كنترل 
محدوه،  در  غيرقانونى  ساخت وســازهاى 
حريــم و باغات حاشيه شــهر كــرده و با 
بدون  غيرمجــاز  ساخت وســاز  عوامــل 

اغماض و تبعيض برخورد خواهند كرد.
مردانى يادآور شــد: مجرى تبصره 1 بند 2
مــاده 55 و ماده 100 قانون شــهردارى ها، 
واحــد رفع ســدمعبر و كنترل ســاختمان 
اســت كه انجام هر چه بهتر اين قوانين نياز 
به همــكارى تمامى دســتگاه هاى اجرايى  
به ويژه دســتگاه قضايى، نيــروى انتظامى، 
جهادكشــاورزى، بهداشــت، اصناف و نيز 

عموم شهروندان دارد.

ورود اتوبوس هاى جديد به ناوگان 
اتوبوسرانى همدان

 سرپرســت ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
همدان از ورود اتوبوس هاى جديد به ناوگان اتوبوسرانى همدان طى 

روزهاى آينده خبر داد.
 سيدمحمد پوروخشورى در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان با 
بيان اينكه 15 دستگاه اتوبوس جديد وارد ناوگان اتوبوسرانى همدان 
خواهد شد، اظهار كرد: ورود اتوبوس هاى جديد به تاخير افتاد چراكه 

شركت قبلى به تعهد خود عمل نكرد.
وى افزود: با معرفى اتحاديه اتوبوســرانى كشــور، چندين ســازمان 
اتوبوسرانى با يك شركت قراردادى منعقد كردند تا اتوبوس هايى وارد 

استان ها شود اما متاسفانه اين شركت بعداً خلف وعده كرد.
سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى همدان 
با بيان اينكه اين شــركت نوسانات ارز و تحريم ها را دليل عدم ورود 
موتورهــا و گيربكس به كشــور عنوان كرد كه با ايــن وجود ديگر 
نمى تواند اتوبوس هاى جديد را در اختيار ما قرار دهد، افزود: از آنجا 
كه تمام موتورهاى اتوبوس هاى كشور وارداتى هستند، اين تجهيزات 

وارد نشد تا شركت به تعهدات خود عمل كند.
وى با بيان اينكه بار ديگر موضوع در شــوراى شــهر مطرح و مجوز 
تعويض  اتوبوس هاى شــركت قبلى با اتوبوس هاى شــركت ديگر 
دريافت شد،گفت: شركت جديد اعالم كرده  كه قطعات موجود است 

و به مرور اتوبوس هاى جديد را در اختيار ما قرار خواهد داد.
پوروخشورى با اشاره به اينكه طى روزهاى آينده به صورت فاز به فاز 
اتوبوس ها وارد شــهر خواهند شد، خاطرنشان كرد: احتماالً بار اول 5
يا 6 دستگاه اتوبوس وارد همدان خواهد شد و يك يا دو ماه آينده 15

دستگاه به كار گرفته مى شود.

خبـر

مدير اداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى همدان خبر داد

14 ساخت وساز غيرمجاز درهمدان تخريب شد

مديركل امور مالياتى استان همدان با تاكيد بر لزوم شفاف سازي:

تجارت زيرزميني 
فرار مالياتي را شكل مي دهد
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اجالس جهانى گردشگرى معرف گردشگرى ايران به جهان 
است 

 رئيس كميته نفت كميسيون انرژى مجلس گفت: برگزارى چهلمين اجالس گردشگرى 
در همدان معرف گردشگرى ايران به جهان است. 

به گزارش تسنيم ، حسن بهرام نيا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمهورى اسالمى ايران 
پس از 40 سال ميزبانى اجالس جهانى جهانگردى را پذيرفته است.

وى افزود: اين اجالس خود مى تواند نشــان از ورود گردشگرى ايران به جهان و شناخته 
شدن از سوى جامعه جهانى باشد. 

 بهــرام نيا با تأكيد بر اينكه برگــزارى اجالس هاى جهانى آن هم به ميزبانى همدان عالوه 

بر كشــور نقش مهمى در رونق گردشــگرى همدان دارد، تصريح كرد: برنامه هايى كه در 
جهت معرفى اســتان همدان باشد، قطع به يقين جامعه مخاطبى دارد و اين به ميزان تبليغ 

و معرفى نيز دارد. 
رئيس كميته نفت كميســيون انرژى مجلس با اشاره به اينكه در برگزارى اين رويدادهاى 
ملى بايد به پيش زمينه تبليغاتى آنها نيز توجه كرد، تأكيد كرد: اجالسى جهانى جهانگردى 

اجالسى فراملى است و جامعه مخاطب خاص خود را دارد.
بهرام نيا با بيان وقتى پاى گردشگرى در ميان باشد، قطعاً جامعه مخاطب گسترده شده و از 
اقشار مختلف را دربرمى گيرد، عنوان كرد: همين كه ميهمانانى از سراسر جهان وارد استان 

همدان شوند، همدان روى آنتن رسانه ها قرار مى گيرد.

خبـر

شهردارى فيروزان نهاوند ميزبان زائرين 
اربعين حسينى است

 شــهردار فيروزان گفت: باتوجه به قرار گرفتن شــهر فيروزان در 
مسير راه كربال، آمادگى كامل را براى ميزبانى و پذيرايى از زائران كربال 

در ايام پياده روى اربعين را دارد.
محمد شيراوند تصريح كرد: بر همين مبنا هم اجراى عمليات بهسازى  

بلوار
 امام حســين (ع) بطول 250 متر با اعتبارى بالغ بر 500 ميليون تومان 
شامل زير ســازى ، اصالح جداول و آسفالت قســمتى از بلوار امام 

حسين (ع)  در حال اجرا است.
 شهردار فيروزان گفت: لكه گيرى و آسفالت بلوار خليج فارس و بلوار 

امام حسين (ع) هم  به اتمام رسيده است.
به گفته شــهردار فيروزان ، ايستگاه  مردمى فيروزان در حاشيه پارك 
كشاورز اين شهر با هماهنگى و همكارى مردم، هيات هاى مذهبى و 

...براى خدمت به زائران بر پا خواهد شد

خريدارى تجهيزات پژوهشى 
براى دانشگاه مالير

 تجهيــزات پژوهشــى جديــدى از محــل قســط دوم پــروژه 
GeoNetC بــه مبلغ تقريبى 15 هزار يــورو براى راه اندازى مركز 

پردازش سريع دانشگاه خريدارى شد.
سرپرست دانشگاه ملى مالير گفت: اين تجهيزات كه شامل 3 دستگاه 
كامپيوتر با عملكرد باال (HPC) به ارزش تقريبى 10 هزار يورو براى 
استفاده محققان و پژوهشگران دانشگاه در پردازش داده هاى حجيم در 
بخش IT دانشگاه، 6 عدد GPS Garmin به ارزش تقريبى 4 هزار 
يورو براى اســتفاده در دانشكده منابع طبيعى و محيط زيست و يك 
عدد دوربين حرفه اى ۸۰D Canon و لنز مربوطه به ارزش تقريبى 

هزار يورو به منظور استفاده در دانشكده علوم پايه است.
خســرو سايوند در گفت وگو با ايسنا، در اين رابطه افزود: با توجه به 
مفاد قرارداد پژوهشــى ما بين اتحاديه اروپا و دانشگاه مالير از محل 
قســط دوم پروژه مذكور خريدارى شــده و در اختيار قســمت هاى 

مختلف دانشگاه قرار گرفته است.
 HP ســايوند خاطرنشان كرد: در دى ماه سال 96 نيز 2 دستگاه سرور
مدل G۹ براى تجهيز و راه اندازى مركز پردازش هاى سريع دانشگاه 
(HPC) از محــل قســط اول پروژه مذكور به منظــور بهره بردارى 
پژوهشــگران و محققان دانشگاه مالير خريدارى شده بود و در محل 

IT دانشگاه نصب شد.
وى در ادامه به ارتقاء مرتبه اعضاى هيئت علمى دانشگاه اشاره كرد و 
يادآور شد: در نشست هيئت مميزه دانشگاه بوعلى سينا، اعضاى هيئت 
مميزه پس از بررسى هاى تخصصى انجام شده، به ارتقاء دكتر عيسى 
سلگى از گروه محيط زيست و دكتر على نورى از گروه علوم تربيتى، 
از اعضاى هيئت علمى دانشگاه مالير از استاديارى به دانشيارى رأى 

مثبت دادند.
سرپرست دانشــگاه مالير با بيان اينكه نخســتين دانشجوى دكترى 
فنى ومهندسى دانشــگاه مالير از رساله دكترى خود دفاع كرد و فارغ 
التحصيل شد، افزود: دكتر مهدى مرادى با دفاع از رساله خود با عنوان 
«توسعه مدلســازى رفتارى كشسانى- خميرى- خسارت در بتن» به 
راهنمايى دكتر عليرضا باقريه و محمدرضا اصفهانى، اســتاد مهندسى 
عمران دانشگاه فردوسى مشهد و مشاوره دكتر امين محب خواه، موفق 
به پايان تحصيالت خود در دوره دكترى مهندسى عمران- سازه شد.

وى افــزود: در جلســه دفاع، دكتر محمد شوشــترى از دانشــگاه 
بوعلى ســينا و دكتر محمد حاجى عزيزى از دانشگاه رازى به عنوان 
داوران خارجــى، دكتر جالل اكبرى و دكتر عليرضا آذريون به عنوان 
داور داخلى، دكتر بهــزاد كوزه گركالجى به عنوان نماينده تحصيالت 
تكميلى و دكتر اميرحسين ســياح زاده به عنوان مديرگروه مهندسى 

عمران حضور داشتند.
سايوند در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به اينكه مهارت آموزى 
و احســاس تعهد، الزمه موفقيت دانشجويان در رشته هاى تحصيلى  
اســت، به ظرفيت مناسب همه رشته ها براى پيشرفت و اشتغال اشاره 
كرد و گفت: دانشــجويان بايد آينده نگر باشند و با تالش هدفمند و 

منسجم براى رسيدن به قله هاى ترقى و پيشرفت تالش كنند.

توليد 18 هزار تن شيرخام 
در بهار

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار از توليد 18 هزار و 131 تن 
شير در واحدهاى دامدارى اين شهرستان خبر داد.

هوشنگ كرمى در گفتگو با مهر افزود: طى 6 ماهه اول سال جارى 18
هزار و 131 تن شير و يك هزار و 274 تن گوشت قرمز در شهرستان 

بهار توليد شده است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار با اشاره به اينكه در شهرستان بهار 
بيش از 35 هزار راس دام ســنگين و 83 هزار راس دام سبك وجود 
دارد، گفت: اين شهرســتان با اين تعداد دام ساالنه 37 هزار 262 تن 

توليد شير و 2 هزار 547 تن توليد گوشت قرمز دارد.
وى گفــت: شهرســتان بهار 10 درصد توليد شــير و 8 درصد توليد 

گوشت قرمز استان همدان را تامين مى كند.

كشف 1200 ليتر سوخت قاچاق در قهاوند
 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان از كشف يك هزار و 200 ليتر 

گازوئيل قاچاق در بخش قهاوند از توابع شهرستان همدان خبر داد.
جمشيد باقرى در گفتگو با مهر گفت: ماموران پاسگاه قهاوند از توابع 
شهرستان همدان در محورهاى مواصالتى اطراف شهر قهاوند به راننده 
يك دســتگاه كاميون بنز خاور مشكوك شده و براى بررسى به طور 

نامحسوس وى را زير نظر قرار دادند.
وى افزود: ماموران در بررسى ها متوجه شدند راننده خودرو در فاصله 
كمتر از يك ساعت چند بار به پمپ بنزين مراجعه و پس از پر كردن 
باك خودرو با فاصله گرفتن از شــهر در كنار جاده دقايقى متوقف و 
دوباره به پمپ بنزين مراجعه و اقدام به سوختگيرى گازوئيل مى كند.
باقرى بيــان كرد: ماموران خــودرو را متوقف و در بازرســى از آن 
مشــخص شد راننده، با استفاده از يك دســتگاه پمپ در داخل باك 
خودرو پس از سوختگيرى، گازوئيل را به يك تانكر كه در قسمت بار 
خودرو قرار دارد منتقل و با اســتفاده از همين شگرد يك هزار و 200 
ليتر گازوئيل در داخل تانكر ذخيره كرده و قصد فروش آن به صورت 

قاچاق را داشته كه بازداشت و خودرو نيز توقيف شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان همچنين از كشــف 45 كيلو گرم 

ترياك با لفافه در 2 عمليات جداگانه خبر داد.
وى گفت: در عمليات اول با توجه به اشــراف اطالعاتى ايجاد شده 
مشخص شــد يك محموله مواد مخدر از استان تهران بارگيرى و در 

حال انتقال به استان همدان است.
وى افزود: كاركنان پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان در يك 
اقــدام به موقع و غافلگيرانه اين خودرو ســوارى را شناســايى و در 
ورودى شــهر همدان متوقف و در بازرسى از آن، 15 كيلوگرم ترياك 
با لفافه كشــف و 2 متهم در اين رابطه دستگير و يك دستگاه خودرو 

نيز توقيف شد.
باقــرى بيان كرد: در عمليات دوم با انجــام كار اطالعاتى چند ماهه، 
يك قاچاقچى مواد مخدر در عمليات مشــترك پليس اســتان همدان 
و كرمانشــاه شناسايى و در بازرسى از منزل اين متهم در كرمانشاه 30

كيلوگرم ترياك با لفافه كشف و متهم دستگير شد.

قائل نامرئى جان دو بهارى را گرفت
 مديركل پزشكى قانونى اســتان همدان از گازگرفتگى دو نفر در 

خانه باغى در بهار خبر داد.
على احســان صالح در تشريح اين خبر اظهار كرد: دو جوان 39 و 28
ســاله روز پنجشنبه 26 مهر در خانه باغى در روستاى سيمين زاغه از 
توابع شهرســتان بهار دچار مسموميت با گاز مونوكسيدكربن شده و 

جان مى بازند.
وى با بيان اينكه اهالى روســتا متوجه اجســاد موجــود در خانه باغ 
مى شــوند، عنوان كرد: در مهرماه عالوه بر مرگ اين دو جوان، مردى 
51 ســاله به علت استنشاق گازمونوكسيدكربن در خودروى شخصى 
خود و جوانى 27 ساله به علت گازگرفتگى با پيك نيك در اتاق خواب 

خود فوت مى كنند.
صالح در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طى 6 ماهه نخست امسال 3
زن و يك مرد و در مدت مشابه سال گذشته 7 زن و 2 مرد جان خود 
را بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيد كربن از دست دادند، عنوان كرد: 
در مجموع ســال گذشته 7 زن و 9 مرد بر اثر استنشاق گازمونوكسيد 

كربن فوت كردند.
مديركل پزشكى قانونى اســتان همدان در ادامه با تأكيد بر ضرورت 
رعايت نكات ايمنى در شــروع فصل ســرما گفت: گاز مونوكســيد 
كربن مرگ آور است و شهروندان بايد در هنگام استفاده از تجهيزات 
گرمايشى گازسوز مراقب باشند و هنگام استفاده از وسايل گرمايشى 
براى گرم نگهداشــتن فضاى درون خانــه و محل فعاليت بايد نكات 

ايمنى را در نصب و به كارگيرى وسايل گرمايشى رعايت كنند.
وى با بيان اينكه شــهروندان هنگام اســتفاده از وسايل گرمازا بايد به 
ســالم بودن و استفاده صحيح از وســايل گرمايشى و باز بودن مسير 
خروجى گاز مونوكســيد كربن توجه داشــته باشــند، تصريح كرد: 
استفاده از آبگرمكن يا بخارى هاى داراى نقص فنى و فاقد دودكش يا 
داراى دودكش بدون عملكرد مناسب در منزل بيشترين موارد ابتال به 

مسموميت را تشكيل مى دهند.
صالح ســردرد و سرگيجه، تهوع و اســتفراغ و درد شكمى و سپس 
حالت بيهوشــى، تشنج و اغما، سفتى عضالت، افزايش تعداد تنفس، 
كاهش فشارخون و گاه تنگى مردمك ها را از عالئم مسموميت با گاز 
مونوكســيد كربن برشمرد وتأكيد كرد: شــدت اين عالئم در بيماران 

قلبى بيشتر است.
وى گفت: براى پيشگيرى از مسموميت با اين گاز بايد از بخارى هاى 
مســتعمل و فرســوده بدون دودكش يا داراى دودكش نامناســب و 
غيراســتاندارد استفاده نكنيد و آگاه باشــيد كه استفاده از بخارى هاى 
بدون دودكش به هيچ وجه از توليد گاز مونوكســيد كربن جلوگيرى 

نمى كند.
مديركل پزشكى قانونى همدان توجه به توصيه هايى همچون روشن 
نكردن آتش در فضاى بسته و محدود كه تهويه كافى و مناسب ندارد، 
روشــن نگه نداشتن اتومبيل در فضاى بسته گاراژ، استفاده از كالهك 
مناســب براى دودكش ها، نصب صحيح لوله بخارى و آبگرمگن در 

كاسته شدن تلفات ناشى از گاز گرفتگى موثر دانست.

كارت دانشجويي سعيده مهرابي فر فرزند حسن به شماره 
ملي 4020268861 رشته زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9412356027 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارشــناس شــهرى مى گويد: مكان   
جديد مناسب است همه جوانب را مدنظر 

بگيرند
نهاوند- معصومه  كمالوند- خبرنگارهمدان 
پيام: مدل پياده راه ســازى در شــهرهاى 
تاريخى يــك حركت بكر بــراى تقويت 
بخش گردشگرى شــهر را دارد و از آنجا 
كه اين طرح در مركز شهرها اجرا مى شود 
و اغلــب امور هم از همين مراكز شــهرها 
تردد دارد براى نشــاط اجتماعى افراد هم 

قابل توجه است.
خيابان ســعدى نهاوند كه  به نام قيصريه 
هم شناخته شــده است قرار است به پياده 
راه تبديل شود اين طرح در حال حاضر در 
مرحله  طراحى توســط مشاور طرح است 

كه پس از تاييد به مرحله خواهد رفت.
اين طرح بايد بر اســاس شرايط و ويژگى 
هــاى فرهنگى و اجتماعــى و موارد مورد 
نظر موقعيت زندگى در شهر و منطقه تهيه 

مى شود.
به گفته كارشناس عمران  شهردارى نهاوند 
ايــن طرح حدقل 2 ميليــارد هزينه دارد و 

اجراى آن يك سال به طول مى انجامد.
اما براى اجراى اين پياده راه و رســيدن به 
مزيت ها و نتايج آن براى شــهر برخى زير 

ساخت ها ضرورت اجرايى دارد.
در اين گزارش به بررســى اهداف اجراى 
پياده راه در شــهر نهاوند و همچنين ايجاد 
زيرساخت هاى اين طرح كه يكى از آن ها 
جابجايى بازار روز(ميوه و تره بار) شــهر 
نهاوند اســت كه در خيابــان محل اجراى 

پياده راه قرار دارد خواهيم پرداخت.
اين پياده راه  قرار است در خيابان سعدى  
كــه  قدمتى بيش از 150 ســال دارد و از 
جمله خيابان هاى قديمى شهر و در بافت 
تاريخى و مركزى شــهر قرار گرفته است، 
اجرا شــود كه با هدف تمركــز زدايى از 
مركز شــهر اجرا مى شــود، اقدامى كه در 
شهرســازى مدرن هم مدنظر و در اولويت 

شهرسازى قرار دارد.
كارشــناس عمران شــهردارى نهاوند  در 
اين باره مى گويد: نهاوند يك شــهر تك 
هســته اى است به اين صورت كه هر كس 
در هر منطقه شــهر ســكونت دارد،  براى 

انجام كار و امورات خود بايد به مركز شهر 
مراجعــه كند حاال ازمراكز  خريد گرفته  تا 
مراجعه به پزشــك ، داروخانــه ،بازار و... 
همه در اين مســير تجميع شــده است و 
اصلى ترين كارد اين پياده راه همين تمركز 

زدايى از مركز شهر است.
از نظر اين كارشناس فردى كه مى خواهد 
از مسيرهاى مواصالتى ميدان مادر، خيابان 

15 خرداد،خيابان شريعتى و..  
وارد مركز شــهر شود با 
ايــن تصور كــه خيابان 
شهر  مركز  در  ســعدى 
پيــاده راه اســت، پيش 
بينى جــاى پارك را مى 
كند و بــه اين ترتيب از 
مركز شهر دور مى شود 
و اين همان تمركز زدايى 

است.
اين  اجــراى  براى  حاال 
پياده راه با اين مزيت ها 
آن هم براى شهر نهاوند 
كه همه بار ترافيكى شهر 
در مركز شــهر وضعيت 
سرسام آورى را در پيك 
ترددها ايجــاد مى كند، 

يك ضرورت  محســوب مى شــود، بايد 
زير ســاخت هايى را فراهم كرد و برخى 
تغيير كاربرى را هم اجرا كرد كه در همين 
مورد بحث جابجايى بازار روز (ميوه و تره 
بار) از مركز شهر و خيابان سعدى است تا 
كنترل ترافيك و تمركز زدايى در اين منطقه 

به جواب عملى برسد.
مهدى نســارى در اين بــاره مى گويد: در 
اجراى اين پياده راه بايد دستفروشان مسير 
را در قالب روز بازارها، 
منطقه  يا  و  بازار  ساعت 
دايمــى در منطقه اى كه 
دور  شــهر  مركزيت  از 

باشد ساماندهى كرد.
شرايط  جمله  از  نسارى 
مكان  و  جابجايــى  اين 
يابــى  را اينگونه مطرح 
مى كند : نخســت اينكه 
نشود  ترافيكى  بار  سبب 
نــاوگان  دسترســى  و  
باشــد  آســان  عمومى 
و هزينــه بر هم نباشــد 
مراجعه  براى  كه  طورى 
عموم هزينه اى مضاعف 
نســبت به مــكان قبلى 

تاكسى  مسيرهاى  اينكه  باشد.ديگر  نداشته 
رانى جديد براى تســهيل دســترس عموم 

تعريف و محل پارك هم مشخص باشد.
كارشناس شــهردارى درباره مكان جديد 
براى بــازار ميوه نهاوند كه بنــا به گفته 
فرماندار قرار است در ضلع شرقى ميدان 
امام و در محدوده  اداره تعاون روستايى 
منتقل شــود، مى گويد: كليت مكان يابى  
براى انتقال بازار مناســب اســت اما بايد 
همه كارشناسان طرح همه موارد را براى 
اجراى اين طرح در ايــن منطقه مد نظر 

دهند. قرار 
مــواردى مثل عدم ايجــاد مزاحمت براى 
اهالى منطقه، تامين امنيت  و از همه مهمتر 
ايــن طرح بــا معمارى و كاربــرى منطقه  

همخوانى داشته باشد.
اما اين ميان  افرادى كه در بازار روز فعلى 
فعاليت دارند هم دغدغه هايى دارند و بايد 
خواســته هاى آن ها هم مورد توجه قرار 

بگيرد.
برخى از اين افراد معتقدند كه بازار كسب 
و روزى آن ها هم با اين انتقال كســاد مى 
شــود و با جابجايى بازار مخالفت دارند بر 
همين اساس هم بايد دغدغه هاى اين افراد 

هم تامين شود.

پياده راه سعدى و بايد و نبايد هاى 
انتقال بازار روز نهاوند

مجذوب-  عظيمــي  كبودراهنــگ-   
اسالمي  شــوراهاي  همدان پيام:  خبرنگار 
شــهر و روســتا مشــاركت مــردم در 
تصميم گيــري و اداره كشــور را بــراي 
پيشــبرد صحيــح برنامه هــاي اجتماعي، 
اقتصادي و عمراني، بهداشــتي، فرهنگي 
و آموزشــي و ســاير امور رفاهي تسهيل 
مي كنند و همچنين شــوراها ابزار مناسبي 
براي مشــاركت مــردم در تصميم گيري، 
اداره و نظارت جامعه هستند اما متأسفانه 
برخي از شــهرها و روســتاها از داشتن 
گروه شــوراها محرومند كه گاه به علت 
عدم مشــاركت و دغدغه مردم بوده است 
و گاه به دليل عدم تناســب بين اختيارات 
و وظايف شــوراها، نبود ضمانت اجرايي 
براي تصميمات شــوراها، سياست زدگي 
و... كــه نخبگان و مردم را براي عضويت 
در شوراها و مشاركت در امور اجتماعي و 

سياسي جامعه دلسرد كرده است.
شهر شيرين سو از جمله مناطقي است كه 
از داشتن شوراها محروم است و عالوه بر 
نداشتن شورا در دوره قبل اين بار نيز در 
اين شــهر انتخاباتي براي گزينش اعضاي 

شــورا برگزار نشــد و اين شهر عالوه بر 
نداشتن شــورا از داشتن شــهرداري كه 
شــوراها و به تناسب ســليقه مردمي نيز 

محروم شد.
در  شيرين ســو  شــهر  جمعــه  امــام 
نبــود  همدان پيــام  بــا  گفت وگــو 
دلســردي،  مــردم،  دغدغه منــدي 
بي توجهــي مســئوالن و محروميــت را از 
ــاي نداشــتن شــوراهاي اســالمي  علت ه
و  كــرد  عنــوان  شيرين ســو   شــهر 
گفــت: متاســفانه در دوره قبلــى شــوراى 
ــوت  ــا ف ــو ب ــيرين س ــهر ش ــالمى ش اس
يكــي از اعضــاي شــورا، شــوراي شــهر 
بــه طــور رســمي منحــل شــد و در دوره 
ــات اعضــاي  ــراي انتخاب ــر ب پنجــم 6 نف
شيرين ســو  شــهر  اســالمي  شــوراي 
ثبــت نــام كردنــد كــه بــا رد صالحيــت 2 
نفــر از آنهــا و بــه حــد نصــاب نرســيدن 
تعــداد كانديداهــاي ثبــت نــام كــره 
انتخابــات شــوراها در ايــن شــهر برگــزار 
نشــد كــه بــه دنبــال آن شــاهد پيامدهــاي 
ناگــواري در شــهر هســتيم كــه انتخــاب 
نشــدن شــهردار توســط مــردم بــه طــور 

غيرمســتقيم و بــه واســطه وجــود شــورا 
و نداشــتن شــهردار و عقــب افتــادن 
فعاليت هــاي  و  عمرانــي  كارهــاي 

ــت. ــه اس ــهرداري از آن جمل ش
خاطرنشــان  منصــوري  حجت االســالم 
ــورا در  ــتن اعضــاي ش ــا نداش ــاخت: ب س
ــتاندار  ــهردار، اس ــراي انتخــاب ش ــهر ب ش
بــه عنــوان قائــم مقــام مردم شــهردار شــهر 
ــه  ــي ب ــود ول ــوب نم ــو را منص شيرين س
عنــوان سرپرســت كــه از قــدرت قانونــي 

ــي برخــوردار نيســت. چندان
وي ادامه داد: هر چند در طول يك ســال 
انتصاب سرپرست شــهرداري شيرين سو 
عملكرد شهردار با حكم سرپرستي بسيار 
مطلــوب بوده اســت ولي نبــود قدرت 
كاري  توانمندي هاي  از  سرپرستي  قانوني 
او كاسته اســت و تأثير بسياري در ارائه 
عملكرد بهتر داشته است كه عدم پرداخت 
حقــوق چندين ماهه پرســنل و كارگران 

شهرداري از آن جمله است.
منصوري مي گويد: متأســفانه مشــاركت 
مردم در امور جامعه در شــهر شيرين سو 
بسيار كم است و مردم در مسائل مختلف 

دغدغه مندند  كمتر  بســياري  و  اجتماعي 
چــرا كه عملكرد مســئولين در اين دوره 
و دوره هــاي گذشــته آنان را نســبت به 
مســائل جامعه دلســرد و بي انگيزه كرده 
اســت و ازطرفي محروم اين منطقه مردم 
را گرفتار محروميت و معيشــت نمود و 
فرصت مشــاركت در اين امور را از آنان 

گرفته است.
منصوري اذعان داشــت: بــا وجود اينكه 
بارها و بارها در خطبه هــاي نمار جمعه 
در جلسات رســمي و اداري از استاندار 
و مســئولين خواستار رســيدگي به امور 
شهري شرين ســو و انتصاب شهرداري با 
حكم قانوني شده ايم ولي هنوز شهرداري 
بدون قدرت قانوني با مســئوليت قدرت 
سرپرســت در حال خدمت اســت كه از 
اختيارات و توانمندي هاي شــهرداري در 
پيشبرد اهداف مردم و دولت كاسته است.

پيگيــري اين موضوع از طريق فرمانداري 
شهرســتان كبودراهنگ پاسكاري و بدون 
جواب باقــي ماند و اســتانداري پس از 
گذشت يك سال از انتخابات در سكوت 

به سر مي برد.

ظلمي كه سياسي بازي مسئوالن به شيرين سو مي كند

كشاورزان فامنين 
تسهيالت اشتغال پايدار 
دريافت مى كنند 
 پرونده هــاى موجــود دربانك كشــاورزي 
شهرستان فامنين به مبلغ 13 ميليارد و 500 ميليون 

تومان از محل تســهيالت اشتغال پايدار روستايي 
بــا حضور فرماندار و برخي مديران شهرســتان و 
مديريت شــعب بانك كشاورزى  اســتان تعيين 

تكليف شد.
فرماندارشهرستان فامنين با حضور در دفتر مديريت 
شعب بانك كشــاورزى اســتان همدان برخى از 
مشكالت كشــاورزان فامنينى را مطرح كرد و در 

مورد اجراى راحكارها ،رفع موانع وخواســته هاى 
كشــاورزان با مدير ارشــد بانك كشاورزى استان 

بحث و تبادل نظر كرد. 
ــل  ــدار برتعام ــن دي ــماعى در اي ــد ش ــيد مجي س
ــا كشــاورزان  هرچــه بيشــتر بانــك كشــاورزى ب
ــتاى كمــك  ــن در راس ــذاران  فامني ــرمايه گ و س
بــه توســعه بخــش كشــاورزى شهرســتان و 

صنايــع وابســته بــه آن تاكيــد كــرد و گفــت: ايــن 
حمايــت هــا باعــث مــى شــود روســتائيان تمايــل 
بيشــترى بــراى رونــق ايــن صنعت داشــته باشــند 

و مهاجــرت هــا نيــز كاهــش مــى يابنــد.
وى گــذرى هــم بــه مشــكالت خشكســالى 
و  مســاعدت  خواســتار  همچنيــن  داشــت 
همــكاري بيشــتر بانــك كشــاورزي بــراي مقابلــه 

ــد . ــران ش ــن بح ــا اي ب
فرمانــدار ارائــه تســهيالت كــم بهــره در حمايــت 
ــزود:    ــت و اف ــى دانس ــاورزان راگام اساس از كش
ايــن تســهيالت مــى توانــد راه گشــاى بســيارى 
ــاى مختلــف  ــه در عرصــه ه از مشــكالت جامع
ــه  ــى كمــك بزرگــى ب خصوصــأ اقتصــاد مقاومت

ــداران باشــد.  كشــاورزان و دام

نهاوند  ســعدى  خيابان 
كه  به نــام قيصريه هم 
قرار  است  شده  شناخته 
است به پياده راه تبديل 
شــود اين طرح در حال 
حاضر در مرحله  طراحى 
طرح  مشــاور  توســط 
است كه پس از تاييد به 

مرحله خواهد رفت
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خبـر

كه  اميدوارند  دولتمردان 
در طــول يك هفته  آينده 
ســازنده  گفت وگوهاى 
و مفيــدى بيــن وزرا با 
شــود  انجام  نمايندگان 
و در نهايــت راى باالى 
را  آن ها  بــه  نمايندگان 

شاهد باشند

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهان
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حضور رئيس جمهور در مجلس براى دفاع از وزراى پيشنهادى
اميدواريم شوراى نگهبان CFT را تاييد كند

 معــاون پارلمانى رئيس جمهور با بيان اين كه رئيس جمهور براى 
معرفى وزراى پيشــنهادى در مجلس شوراى اســالمى حضور پيدا 
مى كنــد، گفت كه اميدواريم در طــول يك هفته  آينده گفت وگوهاى 
سازنده و مفيدى بين وزرا با نمايندگان انجام شده و در نهايت شاهد 

راى باالى نمايندگان به آنها باشيم.
به  گزارش  ايسنا، حسينعلى اميرى، در حاشيه جلسه علنى روز گذشته 
مجلس شــوراى اسالمى در نشست خبرى به ارائه توضيحاتى درباره 
پروسه معرفى چهار وزير پيشنهادى و همچنين جلسه شوراى نگهبان 
با تعدادى از اعضاى كابينه دولت براى بررســى اليحه الحاق ايران به 

كنوانسيون مقابله با تامين مالى تروريسم (CFT) پرداخت.
وى در توضيح پروســه معرفى وزراى پيشــنهادى به مجلس شوراى 
اســالمى، گفت : معرفى وزير يا وزيران به مجلس شــوراى اسالمى 
فراينــدى دارد كــه در نهايت رئيس جمهور شــخصا فردى را براى 
وزارتخانه اى معرفى كرده و با علم و اطالع از تخصص و توانايى آن 
فرد و صالحيت هاى عمومى و شخصى اش به مجلس شوراى اسالمى 
معرفى مى كند. در اين فرايند ممكن است مشورت هايى با نمايندگان 
در فراكسيون هاى مختلف و برخى از كنشگران سياسى صورت گيرد. 
اميرى افزود: با توجه به اين كه كانال هاى معرفى افراد متعدد اســت 
طبيعتا ممكن اســت افراد مختلفى به رئيس جمهور براى تصدى يك 
وزارتخانه معرفى شــود اما اين رئيس جمهور است كه بايد به جمع 
بندى براى انتخاب يك فرد برسد، در اين پروسه استعالم هاى قانونى 

نسبت به اين افراد از دستگاه هاى ذى ربط نيز مى شود.
اميرى ابراز اميدوارى كرد كه CFT در جلســه شوراى نگهبان مورد 

تاييد قرار گيرد و مشكالت و خالءهاى قانونى رفع شود.
اميــرى با تاكيد بر اين كه چهار اليحه دولت به برجام ارتباطى ندارد، 
گفت : دو اليحه برجام  مربوط به قوانين داخلى بود كه مدتى اجرا شد، 
اما خالءها و اشكاالتى وجود داشت كه بايد رفع مى شد. ما به عنوان 
كشورى كه بيشترين آســيب را از تروريسم خورده ايم و مى خواهيم 
سالم ترين رابطه مالى در خارج از مرزهاى كشور داشته باشيم بايد اين 

لوايح را اجرايى كنيم.

تحريم هاى آمريكا باج گيرى است
با  رئيس جمهورى  اول  معاون   
آمريكا  تحريم هاى  اينكه  بر  تاكيد 
عليه ايران زورگويى و باج گيرى از 
ملت ايران است، اظهار كرد: اينكه 
دولــت با اطمينان اعــالم مى كند 
كــه واردات كاالهاى اساســى و 
داروهــاى مورد نياز مردم در حال 
انجام و هيچ كمبودى در اين زمينه 
وجود نــدارد، نه به دليل اقدامات 
بشردوستانه اياالت متحده آمريكا، 

بلكه به دليل راهكارهايى اســت كه خود براى مواجهه با اين شرايط 
اتخاذ كرده است.

به گزارش ايســنا، اسحاق جهانگيرى، با بيان اينكه در شرايط خاصى 
قرار گرفته ايم و در اين شرايط بايد با يكديگر صادقانه صحبت كنيم، 
اظهار كرد: امروز در كشــور مسائلى وجود دارد كه تقريبا ميان مردم 

ايران روشن و واضح است و از مسائل پشت پرده نيست.
وى با اشــاره به اقدامات انجام شده در دولت يازدهم براى ايجاد 
ثبات و آرامش در كشــور خاطر نشان كرد: در آغاز دولت يازدهم 
اولويتمان آن بود كه تمام قيدو بندهايى كه به دســت و پاى اقتصاد 
كشــور بسته شــده بود را باز كنيم. در همين راستا نيز تيمى روى 
كار آمد كه به صورت صددرصد با قدرت گرفتن بخش خصوصى 

موافق بود.
معــاون اول رئيس جمهــور با تاكيد بــر اينكه شــرايط اقتصادى 
كشــور صرفا تحــت تاثير سياســت هاى اقتصادى نيســت گفت: 
شرايط اقتصادى كشــور تحت تاثير عوامل گوناگونى نظير شرايط 
بين المللى، مســائل سياســى و اجتماعى در داخل كشور و محيط 
پيرامون اقتصاد اســت. همچنين اقتصاد ما به مســائلى نظير اينكه 
در فرهنگ ما بخش خصوصى را خــوب يا بد تلقى كنند يا اينكه 
بخش خصوصى بتواند با دنيا خوب كار كند، در فعاليت بنگاه هاى 

اقتصادى تاثيرگذار است.

طرح 2 فوريتى استثناكردن برخى مديران 
در قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 

شوخى است
 عضو فراكسيون اميد مجلس پيشنهاد مطرح شده طرح دو فوريتى 
اســتثناكردن برخى مديران از قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان را 

شوخى با قانون گذارى برشمرد.
محمود صادقى در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از پيشــنهاد تدوين 
طرحى دو فوريتى براى اصالح قانون منع به كارگيرى بازنشستگان و 
مستثنى كردن شهرداران كالنشــهرها، قضات و بازنشستگان وزارت 
اطالعــات از اين قانون، چنين اقداماتى را شــوخى با قانون گذارى 

خواند.
نماينده مردم تهران، رى، شــميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراى اسالمى تصريح كرد: هنوز جوهر تصويب قانون اصالح قانون 
منع به كارگيرى بازنشستگان با رأى 82 درصدى مجلس خشك نشده 
است كه عده اى به دنبال تبصره  زدن و استثنا كردن برخى مديران براى 

مشمول نشدن در اين قانون هستند.
وى مطرح شدن طرحى دو فوريتى براى اصالح قانون منع به كارگيرى 
بازنشســتگان  را باعث وهن مجلس دانست و آن را كارى بيهوده و 

لغو برشمرد.

با موافقت نمايندگان
طرح اصالح قانون بودجه

6 ماه مسكوت ماند
 نمايندگان مردم در خانه ملت با مســكوت ماندن طرح اصالح 

قانون بودجه به مدت 6 ماه موافقت كردند.
بــه گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشســت علنى روز گذشــته 
مجلس شوراى اسالمى با مسكوت ماندن طرح اصالح قانون بودجه 
به مدت 6 ماه با 120 رأى موافق، 65 رأى مخالف و 9 رأى ممتنع از 

مجموع 228 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
مهرداد بائــوج الهوتى به عنوان پيشــنهاددهنده ايــن طرح گفت: 
كميســيون برنامه و بودجه در جريان بررســى طرح اصالح قانون 
برنامه و بودجه مصوب ســال 51 از روساى سازمان برنامه و بودجه 
گذشته و كارشناسان مختلف دعوت كرد اما نتيجه مشخصى حاصل 

نشد.
نماينده مــردم لنگرود در مجلس شــوراى اســالمى تصريح كرد: 
كميسيون در اين زمينه قصور نكرده، در واقع محتواى طرح به نوعى 
بود كه نتوانســتيم به نتيجه مثبتى برسيم، اداره قوانين نيز 21 ايراد به 
اين طرح گرفته بنابراين بررسى آن در صحن علنى به صالح نيست.
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلــس دهم افزود: اين طرح نياز 
به بازنگرى جدى دارد بنابراين با مســكوت ماندن آن بهتر اســت 

موافقت شود.

كوچكترين آسيبى به مرزداران وارد شود، 
با جنايتكاران برخورد مى كنيم

 نماينده مردم شهرســتان خاش، ميرجاوه، كورين و نصرت آباد 
در مجلس شــوراى اسالمى گفت: اگر به مرزداران ميهن ما كه اخيرا 
توسط مزدوران دشمن به گروگان گرفته شده اند كوچكترين آسيبى 

وارد بشود، مردم غيرتمند ما با جنايتكاران برخورد مى كنند.
على ُكرد در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: از روزهاى قبل كه اين 
اتفاق رخ داده، بســيارى از مردم دلسوز و مرزدار ما جوياى موضوع 
شده اند و علما و بزرگان و اقشار مختلف مردم پاى كار آمده اند و 

براى آزاد كردن فرزندان ملت در تالش هستند.
ايــن عضو كميســون اجتماعى مجلس اظهار كرد: اقشــار مختلف 
مردم ما اين موضــوع گروگانگيرى مرزداران را محكوم كرده اند لذا 
گروهك ترويســتى و مزدوران دشــمن بايد بدانند براى رسيدن به 
اهداف شوم شان ناكام مى مانند و مردم ما در كنار مسئوالن برخورد 
سختى را با افراد خيانتكار و عامل بيگانه و نفوذى دشمنان مى كنند.

طرح كاهش جمعيت كيفرى زندان ها باعث 
شفاف سازى مى شود

 بــا رأى نمايندگان طرح يك فوريتى كاهش جمعيت زندان ها به 
كميسيون حقوقى و قضايى مجلس فرستاده شد. 

ــى  ــك فوريت ــرح ي ــى ط ــان بررس ــا، در جري ــزارش ايلن ــه گ ب
ــا، در  ــرى زندان ه ــت كيف ــش جمعي ــان و كاه ــاماندهى زنداني س
ــا رأى  ــالمى ب ــوراى اس ــس ش ــته مجل ــى روز گذش ــه علن جلس
بهارســتان نشــينان  طــرح كاهــش جمعيــت زندان هــا در  فرصتــى 
دوبــاره بــه كميســيون قضايــى و حقوقــى مجلــس بــراى رســيدگى 

ــات فرســتاده شــد. ــه جزئي ب
ــت: از  ــرح گف ــن ط ــا اي ــت ب ــده در مخالف ــور نماين ــادر قاضى پ ن
ــى و  ــيون حقوق ــى كميس ــرح يعن ــى ط ــيون اصل ــه كميس ــا ك آنج
قضايــى مجلــس در خصــوص آن اظهارنظــر نكــرده بــه آن مهلــت 
دهيــد تــا نظــرات كارشناســى خــود را در ايــن خصــوص اعــالم 

و اعمــال كنــد.
نماينــده مــردم اروميــه ادامــه داد: ســقف زندانيــان رعايــت 
ــد  ــى، باي ــتانداردهاى جهان ــق اس ــه طب ــى ك ــود و در حال نمى ش
ــاى  ــى زندان ه ــا در برخ ــد ام ــدان باش ــر زن ــى در ه ــزار زندان ه
ايــران ايــن ميــزان بــه 4 تــا 5 هــزار نفــر مى رســد.بايد از پذيــرش 
ــا خــوددارى شــود، بســيارى از  بيشــتر از حــد مجــاز در زندان ه
ــن  ــدم وصــول چــك، نپرداخت ــى همچــون ع ــه داليل ــان ب زنداني

ــتند. ــدان هس ــى در زن ــاى خانوادگ ــه و نزاع ه مهري

رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور:
مدرنترين فشارهاى اقتصادى جهان بر 

ايران وارد مى شود
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشــور گفت: دشمنان مدرنترين 

فشارهاى اقتصادى را بر ايران وارد مى كنند.
جاللى گفت: بايد با تهديدات زيستى، پس از شناسايى مقابله علمى 

كنيم.
وى با اشــاره به اينكه فن آورى ها نعمات الهى به بشــريت هستند، 

افزود: بايد ظرفيت هاى فن آورى هاى هوشمند را بشناسيم.
جاللى ادامه داد: شــبكه هاى اجتماعى از جمله فرصت ها و تهديدى 

هستند كه به هم مربوط هستند.
به گزارش ايســنا، وى گفت: هماهنگى هاى ايجاد شــده منجر شد، 
تهديداتى كه دشــمن از تابستان داغ امسال ترسيم كرده بود، ناموفق 

بماند و نتواند جو روانى جامعه را تخريب كند.
جاللى با بيان اينكه دشمنان مدرنترين فشارهاى اقتصادى را بر ايران 
وارد مى كنند، تصريح كرد: بهره گيرى از اين ميزان فشــارها نشــان 
مى دهد كه دشمنان مجبورند قويترين اهرم هايشان را به كار ببرند و 

اين امر حاكى از عمر اليه هاى مقاومتى كشور است.
رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور خاطرنشان  كرد: دولت آمريكا 
نمى تواند فشــار اقتصادى مســتمر بر ما وارد كند. ندانم كارى هاى 
ترامــپ در مقابل ايران اعتماد ديگر كشــورها را نســبت به آمريكا 

سلب كرده است.

رسانه ها به اخبار مثبت و اميدواركننده 
بيشتر بپردازند

 يك عضو شــوراى مركزى حزب موتلفه اســالمى با اشاره به اينكه دشمن 
براى ايجاد شايعات در فضاى مجازى صدها ميليارد دالر هزينه مى كند،  گفت: 
توجيه مطبوعات براى پرداختن بيشــتر به اخبار مثبت مى تواند نقش موثرى در 
اميدوار كردن مردم داشته باشــد.حميدرضا ترقى در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه تحقق وعده هاى دولت در جهت حل مشكالت مردم نقش بسيار موثرى 
در اميدوار نگه داشــتن مردم دارد، اظهار كرد: از ســويى بايد از نشر مكاتب و 
موضوعات نااميد كننده از طريق فضاى مجازى جلوگيرى كرد. در حال حاضر 
دشمن از فضاى مجازى براى انتشار اخبار نادرست و نااميد كردن مردم استفاده 
مى كند در حالى كه دولت از شــبكه هاى اجتماعى داخلى كه مى تواند فرصتى 

براى اگاه سازى جامعه باشد، حمايت كافى والزم نمى كند.

مطهرى: قانون منع به كارگيرى بازنشستگان
 شامل شهرداران نمى شود

 نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت كه با توجه به انتخابى بودن شهرداران، 
قانون منع بكارگيرى بازنشســتگان شامل آنها نمى شود.على مطهرى در گفت وگو 
با ايسنا اظهار كرد: به نظر من قانون منع به كارگيرى بازنشستگان شامل شهرداران 
نمى شود چون شهرداران توسط شــوراهاى اسالمى شهرها انتخاب مى شوند و 
با توجه به اين كه شــوراها منتخب مردم هستند در واقع شهرداران با يك واسطه 
منتخب مردم هستند و مقامات انتصابى نيستند.وى افزود: ممكن است بگويند اين 
قانون شــامل نهادهاى عمومى غيردولتى مى شود و شهردارى ها هم نهاد عمومى 
غيردولتى محســوب مى شوند. پاسخ اين اســت كه اين قانون شامل شهردارى ها 
مى شود اما شامل افراد انتصابى آنها مانند معاونان و مديران كل مى شود ولى شامل 

خود شهرداران كه در واقع منتخب مردم هستند و انتصابى نيستند نمى شود.

تكليف ترميم حقوق كاركنان دولت
 اين هفته روشن مى شود

 عضو كميســيون اقتصادى مجلس گفت: با توجه به شــرايط موجود بايد 
اصالحى در قانون بودجه صورت گيرد تا حقوق كاركنان دولت ترميم شــود، 
اينكــه دولت اليحه بياورد يا نمايندگان طرح بدهند در هفته جارى مشــخص 
خواهد شــد و ما به عنوان كميسيون اقتصادى پيگير موضوع خواهيم بود.سيده 
فاطمه حســينى در گفت و گو با ايرنا در خصوص احتمال ارائه طرح افزايش 
حقوق كاركنان دولت، افزود: اگر اقدامى براى ارايه اليحه نشود، مجلس در اين 
خصوص اقدام خواهد كرد، زيرا قابل قبول نيست كه تورم افزايش داشته باشد 
ولى حقوق كاركنان براســاس قانون بودجــه و با روال قبلى باقى بماند.وى در 
پاسخ به اين سوال كه تاكنون مجلس درخصوص افزايش حقوق كاركنان دولت 
در قالب طرح اقدامى انجام داده و يا درصدد انجام آن است؟ ادامه داد: مجلس 

در اين مدت تالش داشته اقداماتى را در اين خصوص انجام دهد. 

 گزينه هاى پيشنهادى دولت براى تصدى 
چهار وزارتخانه اقتصاد، كار، صنعت و راه 
را به مجلس شوراى اسالمى معرفى شدند.

بــه گزارش ايســنا، بــا اســتعفاى محمد 
شــريعتمدارى از وزارت صمت و عباس 
شهرســازى  و  راه  وزارت  از  آخونــدى 
رئيس جمهــور رضــا رحمانــى و محمد 
اســالمى را به ترتيب به عنوان سرپرســت 

وزارتخانه هاى مذكور معرفى كرد.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى 
در نامه هــاى جداگانه اى ضمــن پذيرش 
اســتعفاى محمد شــريعتمدارى از سمت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، و عباس 
آخوندى از سمت وزارت راه و شهرسازى 
از زحمات و خدمات آن ها در طول دوران 
تصــدى وزارتخانه هــاى مزبور تشــكر و 

قدردانى كرد.
معــاون پارلمانى رئيس جمهــور هم روز 
گذشــته در مجلس در پاسخ به سوالى در 
براى  آخونــدى  نامه  محتــواى  خصوص 
اســتعفا از وزارت راه، گفت : موضوعى كه 
آقاى آخونــدى در رســانه ها مطرح كرده 
است نظر شخصى ايشان است و ارتباطى با 
موضوع استعفا از وزارت راه ندارد و بايد از 

خود ايشان توضيحات را بپرسيد.
رئيس جمهور هم چنين در احكامى جداگانه 
بر اســاس اصل 135 قانون اساسى محمد 
اســالمى را به عنوان سرپرســت «وزارت 
راه و شهرســازى»  و رضــا رحمانى را به 
عنوان سرپرســت «وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت» منصوب و ابراز اميدوارى كرد 
كه آن ها بــا رعايت اصــول قانون مدارى، 
اعتدال گرايى و منشور اخالقى دولت تدبير 

و اميد موفق باشند.
براساس آئين نامه داخلى مجلس، نمايندگان 
يك هفته فرصت بررسى برنامه هاى وزراى 
پيشنهادى را در كميســيون هاى تخصصى 
دارند و بعــد از آن مجلس بايد در صحن 

علنى وارد بررسى صالحيت وزرا شود.
البتــه تعدادى از نمايندگان نامه اى به هيات 
رئيســه و رئيــس مجلس نوشــتند با اين 
مضمون كه جلســه راى اعتمــاد در روز 
چهارشنبه هفته جارى يا شنبه آينده برگزار 
شود و نمايندگان بتوانند در مراسم اربعين 
شــركت كنند. اصرار آنها نيــز بر برگزارى 

جلسه در هفته جارى است.
در جريان اعالم اسامى گزينه هاى پيشنهادى 
دولــت براى دو وزارتخانه راه و كار برخى 

از نمايندگان با فرياد "دو 
دو" مخالفــت خود را با 
اين گزينه ها اعالم كردند 
و در زمــان اعالم گزينه 
وزارت صنعــت جمعى 
چهار  چهــار   " فرياد  با 
اين  را  خــود  "موافقت 

گزينه اعالم كردند.
برخــى  گذشــته  روز 
را  انتقاداتى  نماينــدگان 
به دولــت مطرح كردند 
با اين دليــل كه پيش از 
اين تعدادى از نمايندگان 
جهت اســتيضاح برخى 
وزارت  تصدى  زمان  در 
درخواســتى را مطــرح 
در  اين  بودنــد.  كــرده 

حالى است كه كسانى كه به مجلس شوراى 
اســالمى معرفى شــده اند هيچ كدام وزير 
استيضاح شده اى كه بر كنار شود، نبودند و 
اين طبيعى است كه هميشه نسبت به وزرا 
در مجلس شوراى اسالمى  سوال، تذكر و 
استيضاح انجام مى شود اما اين طور نيست 
كه همه اســتيضاح ها به صحن آمده و بعد 

منجر به كناره گيرى آن وزير شود.
 مواضع فراكسيون ها

در همين راستا فراكسيون نمايندگان واليى 
به بررسى كارنامه عملكرد وزراى پيشنهادى 
و ميزان تطابق تخصص آنها با وزارتخانه هاى 
معرفى شده پرداخت كه در جلسات بعدى 

نظر خود را اعالم خواهد كرد.
فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى هم 
با گاليه از دولت به دليل عدم مشورت در 

معرفــى وزرا، اعالم كرد 
كه موضع اين فراكسيون 
دربــاره ترميم كابينه بعد 
از تشكيل جلسه شوراى 
مركزى و مجمع عمومى 

مطرح خواهد شد.
رئيس  پارلمانى  معــاون 
جمهــور  در پاســخ به 
ما  گفــت :  گاليه  ايــن 
هميشــه با نمايندگان از 
فراكســيون هاى مختلف 
آنها  مى كنيم.  مشــورت 
باشند  داشته  پيشنهاداتى 
را اعالم مى كنند. تعدادى 
دفتر  با  هم  نمايندگان  از 
رئيس جمهور در ارتباط 
هستند. اين طور نبوده كه 
تصور شــود ارتباطات قطع شده است. اين 
افراد معرفى شــده و نقطه نظرات منتقل و 
مشورت هايى هم بوده است. در نهايت بايد 
به موضوع توانمنــدى كار تيمى براى حل 

مشكالت كشور توجه كرد.
فراكسيون مستقلين مجلس شوراى اسالمى 
نيز از عدم رايزنى دولت با فراكســيون هاى 
سياســى مجلس درباره معرفى وزرا انتقاد 
و اعالم كرد: فراكســيون مســتقلين پس از 
دعــوت از گزينه هاى پيشــنهادى دولت و 
استماع برنامه هاى آن ها درباره اين گزينه ها 

اظهار نظر خواهد كرد.
از همــان زمان كه رئيــس جمهور  به اين 
نتيجه  رســيد كه بايد تغييراتى را در دولت 
ايجاد كند و بعد از آن نيز دو وزير استيضاح 
شده و نتوانســتند راى اعتماد را از مجلس 

بگيرند، پروســه انتخاب وزرا انجام شد و 
جمع بندى معرفى چهــار وزير به مجلس 
شوراى اسالمى بود چراكه از ابتداى تشكيل 
دولت، اعضــاى كابينه بــه رئيس جمهور 
اعالم كردند كه در هر مقطع و شرايطى كه 
تغييرات در دولت به نفع نظام و دولت بود 
و مطالبه اى از ناحيه افكار عمومى شــكل 
گرفت، رئيــس جمهور تغييــرات الزم را 

اعمال كند.
معرفى وزير يا وزيران به مجلس شــوراى 
اســالمى فرايندى دارد كه در نهايت رئيس 
جمهور شخصا فردى را براى وزارتخانه اى 
معرفــى كرده و با علم و اطالع از تخصص 
و توانايــى آن فرد و صالحيت هاى عمومى 
و شــخصى اش به مجلس شوراى اسالمى 
معرفــى مى كنــد. در اين فراينــد ممكن 
اســت مشــورت هايى با نماينــدگان در 
فراكسيون هاى مختلف و برخى از كنشگران 

سياسى صورت گيرد. 
طبق آيين نامــه  بعد از اعــالم وصول نامه 
معرفى وزير و يا وزراى پيشنهادى مجلس 
بايد ظرف يك هفته  جلســه راى اعتماد را 
برگزار كند. قاعدتا بايد يكشنبه  هفته  آينده 
اين جلســه برگزار شــود ولى هنوز هيات 
رئيســه به دولت روز برگزارى جلســه را 
اعالم نكرده اســت. رئيــس جمهور براى 
معرفى وزراى پيشنهادى در مجلس شوراى 

اسالمى حضور پيدا مى كند.
دولتمردان اميدوارند كه در طول يك هفته  
آينده گفت وگوهاى ســازنده و مفيدى بين 
وزرا با نمايندگان انجام شــود و در نهايت 
راى بــاالى نمايندگان به آن ها را شــاهد 

باشند.

از سوى رئيس جمهور انجام شد؛

معرفى 4وزير پيشنهادى به مجلس

اينفو روز

اينفوگرافيك: ايرنا جمعيت روستايي به يك چهارم كاهش يافته است
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دستور اجراى دادنامه  افزايش مرخصى زايمان ديوان 
عدالت صادر شد

 پس از ابالغ دادنامه هاى صادره از شــعب بدوى ديــوان عدالت ادارى درباره افزايش 
مرخصى زايمان به سازمان تامين اجتماعى، مديرعامل اين سازمان دستور داد، چنانچه بيمه 
شده حائز شرايط قانونى باشد، نسبت به اجابت خواسته او مبنى بر بهره مندى از سه ماه مازاد 
بر 6 ماه مرخصى زايمان، اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خوددارى شود.به گزارش 
ايلنا، بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت خانواده، مصوب 
1392 به دولت اجازه داده شــده است، مرخصى زايمان مادران را به 9 ماه افزايش دهد و 
هيات وزيران نيز در راستاى اين اختيار به موجب بند يك تصويب نامه 19 تير 1392، مدت 

مرخصى زايمان را از 6 ماه به 9 ماه افزايش داده است.

كتاب هاى كمك آموزشى سم مهلك دوران ابتدايى
 ضمن اينكه تمركز شــديد در برنامه درسى، يكى از مشكالت آموزش و پرورش 

است كتاب هاى كمك آموزشى نيز سم مهلك در دوران ابتدايى، هستند
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه در صورتى كه آموزش هاى خانواده و مدرسه با 
يكديگر همسو نباشد در مسير تربيت شكاف ايجاد شده و دانش آموزان به محيط سوم 
گرايش پيدا مى كنند گفت: گرايش دانش آموزان به محيط سوم به نفع يكى از اين دو 
نهاد نخواهد بود چراكه مديريت اين محيط به ويژه بر اثر تغييرات فضاى مجازى در 

سال هاى اخير دشوار است.
به گزارش ايسنا، سيد محمد افزود: تمرين ها و تكاليف دانش آموزان از رونويسى بايد 

تبديل به مهارت محورى شود؛ آنها بايد زندگى كردن را تمرين كنند.

98 درصد جامعه از اعتياد به مواد مخدر 
پاك هستند

 درحال حاضر 98 درصد از جامعه از اعتياد به مواد مخدر پاك هســتند و با اطالع 
رسانى آنها مى توانى به 2 درصد ديگر كمك كرد.

به گزارش ايســنا، سيد نجيب حســينى معاون مالى، ادارى و امور مجلس ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با بيان اين كه كشــفيات مواد مخدر در پنج ســال اخير، 44 
درصد رشــد داشــته اســت، افزود: مبارزه فقط امنيتى و انتظامى نيست هر چند 
الزمه و نياز كار اســت و قطعا بايد به آن توجه كرد كه در اين پنج ســال به آن 
توجه شــد، اما اعتقاد داريم كه از همه ظرفيت هــاى قانونى در بخش مبارزه با 

مواد مخدر بايد بهره برد.

ازدواج در گروه سنى 25 تا 29 سال با 
بيشترين طالق همراه بوده است

 تحقيقــات مركز پژوهش هاى مجلس نشــان مى دهد ازدواج در 
گروه سنى 25 تا 29 سال با بيشترين طالق همراه بوده است.

به گزارش مهر، ســينا كلهر دبير فرهنگى مركز پژوهش هاى مجلس 
در نشست بررسى طرح مجلس براى ممنوعيت ازدواج زير18 سال 
كه در حاشــيه نخستين كنگره ملى خانواده برگزار شد، گفت: سؤال 
اين است كه آيا اساسا طرح معيار سن براى ازدواج درست است يا 

نه و اينكه معيارها از كجا آمده اند.
وى گفت: ما بدون صحبت درباره دوران كودكى و تشــخيص سن 

كودكى نمى توانيم به اين سؤال پاسخ روشن بدهيم.
كلهر ادامه داد: مهمترين استدالل موافقان طرح ممنوعيت ازدواج زير 
18 ســال اين اســت كه بايد جلوى ازدواج كودكان گرفته شود. در 
كنوانسيونهاى بين الملل سن كودكى 18 سال است اما چرا 18 سال؟

دبير فرهنگى مركــز پژوهش هاى مجلس اضافه كــرد: به نظر مى 
رسد مهمترين دليل سن 18 سال، نظريه رشد و رواشناختى باشد كه 
حداقل سن رشد عقالنى كه انسان مى تواند مسئوليت اعمال خود را 

در نظر بگيرد 18 سال است.
وى بــا بيــان اينكــه كودكــى يعنــى عــدم مســئوليت و لــذا كــودك 
ــن  ــا طراحــان  اي ــراردادى شــود، گفــت: قطع ــچ ق ــد وارد هي نباي
ــن  ــراد اي ــه و اف ــه جامع ــر و هــدف كمــك ب ــا نيــت خي طــرح ب
موضــوع را مطــرح كــرده انــد و در فضــاى عمومــى هــم تمايــل 

ــن ســمت وجــود دارد. ــه اي ب
كلهــر توضيــح داد: وقتــى يــك طــرح بــا يــك فوريــت بــه تصويب 
ــه جامعــه  ــورد مطالب مــى رســد يعنــى موضــوع بســيار مهــم و م
اســت امــا ســؤال اساســى ايــن اســت كــه آيــا كســانى كــه زيــر18

ســال ازدواج كــرده انــد، مشــكالت عديــده اى دارنــد؟
ــاى  ــاخص ه ــد ش ــؤال باي ــن س ــه اي ــخ ب ــراى پاس ــت: ب وى گف
ــى  ــنى در ازدواج بررس ــف س ــاى مختل ــروه ه ــارى در گ ناهنج
شــود. موضوعــى كــه مركــز پژوهــش هــاى مجلــس دو ســال روى 
آن زمــان گذاشــته اســت و جالــب اينجاســت كــه بگويــم نتايجــى 

كــه حاصــل شــد كامــال عكــس باورهــاى مــا اســت.
وى تصريــح كــرد: كمتريــن ميــزان طــالق و بيشــترين رضايــت از 
زندگــى مربــوط بــه ازدواج هايــى اســت كــه همــه فكــر مــى كننــد 
آســيب هــا در آن بســيار زيــاد اســت و از ســوى ديگــر بيشــترين 
طــالق مربــوط بــه ازدواج در گــروه ســنى 25 تــا 29 ســال اســت.

ــان گفــت:  ــاى مجلــس در پاي ــز پژوهــش ه ــر فرهنگــى مرك دبي
بررســى هــا نشــان مــى دهــد بهتريــن ســن ازدواج بــراى دختــران 

15 تــا19 ســال و بــراى پســران 21 تــا 24 ســال اســت.

150هزار نفر از زندانيان متاهل هستند
 بيش از 150هزار نفر از زندانيان متاهل هســتند كه اغلب داراى 
فرزند مى باشــند و نبود پدر در خانــواده مى تواند لطمات مادى و 

معنوى براى اين فرزندان ايجاد كند.
ــه ضــرورت حمايــت از  ــا اشــاره ب ــدان هــا ب رئيــس ســازمان زن
ــان  ــواده زنداني ــه خان ــك ب ــت: كم ــان گف ــاى زنداني ــواده ه خان
ــاج هــا باشــد و  ــه كمــك هــاى جزئــى و مايحت نبايــد محــدود ب
انتظــار مــا از انجمــن هــا ايــن اســت كــه بــا برنامــه ريــزى هــاى 
ــعه  ــراى توس ــات الزم را ب ــدت، اقدام ــد م ــت بلن كالن و مديري
انجمــن هــا و ايجــاد بســترهاى الزم بــراى حمايــت هــاى صحيــح 

ــد. ــان بعمــل آورن ــواده زنداني از خان
ــن اســت  ــه انجمــن اي ــن وظيف ــر، مهــم تري علــى اصغــر جهانگي
كــه بخشــى از ايــن خــالء هــا را بــا رعايــت ضوابــط و قوانيــن و 

رعايــت حرمــت خانــواده زندانيــان ترميــم نمايــد.
ايــن مقــام ارشــد قضايــى اظهــار داشــت: وجــود بانــك اطالعاتــى 
ــرورى  ــاى ض ــى از نيازه ــان يك ــاى زنداني ــواده ه ــع از خان جام
انجمــن هــا اســت كــه مــى بايــد بــه عنــوان يــك فعاليــت پايــه در 

دســتور كار قــرار بگيــرد.
رئيــس ســازمان زنــدان هــا بــا اشــاره بــه تركيــب هيــات مديــره 
جديــد گفــت: در انتخــاب افــراد ضمــن توجــه بــه ســوابق ايشــان، 
ــى،  ــاى زندانبان ــوزه ه ــژه در ح ــف كارى بوي ــاى مختل ــوزه ه ح
ــان و  ــى و درك و شــناخت مشــكالت زنداني ــور مال ــى و ام قضاي

خانــواده هــاى آنــان مدنظــر بــود.

دانشجوى پزشكى ستاره دار نداريم
 طى ســال هاى اخير در دانشــجويان پزشــكى، هيچ موردى از 

دانشجويان ستاره دار وجود نداشته است.
درمــان  بهداشــت،  وزارت  دانشــجويى  و  فرهنگــى  معــاون 
ــروم از  ــجويان مح ــود دانش ــاره وج ــكى درب ــوزش پزش و آم
ــزود:  ــكى اف ــجويان پزش ــان دانش ــتاره دار در مي ــا س ــل ي تحصي
ــى  ــالت تكميل ــراى تحصي ــان ب ــه خودم ــرادى ك ــان اف در مي
ــوردى  ــد، م ــالم مى كن ــوم اع ــا وزارت عل ــم ي ــنجش مى كني س

ــت. ــته اس ــود نداش وج
 محمدرضــا فراهانــى در گفت وگــو بــا ايرنــا گفــت: البتــه ممكــن 
ــون  ــد از آزم ــنجش و بع ــازمان س ــرف س ــرادى از ط ــت اف اس
مشــكالتى داشــته باشــند كــه تعــداد ايــن افــراد بســيار نادر اســت.

فراهانــى ادامــه داد: بــر اســاس اليحــه دولــت مبنــى بــر اينكــه هيچ 
شــخصى بــه جــز دو تــا ســه مــورد خــاص از تحصيــل محــروم 
نمى شــود، بــه طــور كلــى مشــكالتى از ايــن دســت حــل خواهــد 

شــد.
معــاون فرهنگــى و دانشــجويى وزارت بهداشــت گفــت: بــر 
ــه مجلــس داده شــده، فقــط  ــه شــهريور ب ــن اليحــه ك اســاس اي
ــا  ــلحانه ي ــارزه مس ــى و مب ــل جاسوس ــاص مث ــورد خ ــد م چن

ــود . ــد ب ــروم خواهن ــل مح ــاد از تحصي ــه فس ــتهار ب اش

پيروزي: اگر قهرمان آسيا شويم سبيل مي گذارم
 يعنى سيبيلت به قهرمانى بند شده!! 

گل ورزشي: بعد از گل انگار دنيا را به من دادند 
 مى دونستيم يه دسته گل برات مى آورديم!! 

هدف: سرخ ترين بازار سياه 
 مگه داريم مگه مى شه؟!! 

آرمان: بازنشتگان نروند زندان مي روند 
 اينم آخر عاقبت خدمت به خلق اله!!

صنعت: ايرانيان در گرداب افسردگي 
 چرا روحيه مردم رو خراب مى كنيد ؟
جوان: ريشخند جهان به سالخي حقوق بشر

 بدون شرح!!
اصالحات: بافت فرسوده آخوندي را از روحاني جدا كرد 

 ولى دوستى شون تازه ترشد!!
مردم ساالري: مغزهاي كوچك زنگ زده هفت ميلياردي 

 به اينا مى گن مغزهاى عتيقه شده!!
همشهري: سرنوشت مشترك ترامپ و بن سلمان 

 با هم مى رن اون دنيا!! 
ــا  ــران همــه ب ــه خاطــر اي ــران: معــاون اول رئيــس جمهــوري: ب اي

هــم باشــيم 
 مثل تيم ملى!!

شهروند: مافيا چه مي خواهد معدل يا كنكور؟
 هر دو با مدرك

صنعت: روزنامه گار خوب چه رنگي دارد
 مثل رنگين كمان 

همدان پيام: كمبود تأمين مواد غذايي در همدان نداريم 
 كمبود پولشو چي؟

دنياي اقتصاد: دروازه ورود به بازار جهاني 
 بستگي داره ريموت اين دروازه دست كي باشه؟

شروع: استعفاي آخوندي و شريعتمداري 
 دوتاشون مي خوان برن شمال صفا 

اعضاى يك شركت هرمى 
در همدان دستگير شدند

 هفت تــن از اعضاى يك 
استان  اين  در  هرمى  شــركت 

شناسايى و دستگير شدند.
دادســتان عمومــى و انقالب 
با  متهمــان  گفــت:  همــدان 
عضويت در شبكه هرمى اقدام 
به جــذب ديگر افــراد براى 

سرمايه گذارى مى كردند.
كامران حمزه در گفت و گو با 
ايرنا افــزود: هر يك از افراد با 

عضويت در اين شــركت هرمى يكهزار دالر در اين شــبكه سرمايه 
گذارى مى كردند.

دادستان عمومى و انقالب همدان ادامه داد: عامالن جذب افراد در اين 
شبكه هرمى نيز بابت هر عضو 10 درصد معادل 100 دالر حق الزحمه 

دريافت مى كردند.
حمزه بيان كرد: با توجه به واريز 100 دالر به حســاب اين افراد، آنها 
براى جذب عضو بيشــتر تطميع شده اما در نهايت به جرم اخالل در 

نظام اقتصادى دستگير شدند.
وى دربــاره آخريــن وضعيــت پرونــده ضــارب طلبــه همدانــى نيــز 
توضيــح داد: بــه دنبــال وقــوع ايــن حادثــه قــرار تاميــن بــراى ايــن 

متخلــف صــادر شــد.
دادســتان همدان با بيان اينكه هم اينك متهم در زندان اســت، افزود: 
كارآگاهان پليس آگاهى در حال تحقيق و بررســى در زمينه علت و 

انگيزه حمله به اين روحانى هستند.

شور حسيني در مسير كربال

مسافران اربعين در راهند
 كمتر از يك هفته ديگر به اربعين حسينى 
و آغاز قدرت نمايى اهل تشيع باقى مانده 
است. مردم همدان به صورت خودجوش 
در كنار مســئوالن استان از مدتها قبل براى 
مهيــا كردن ايــن روز بــزرگ در تكاپوى 
برپايــى موكب هاى خدمــت  بودند تا نام 
استانشــان به عنوان "اســتانى با ميزبانانى 
شايسته از زوار حســينى "ثبت و ماندگار 
شــود و در كنار آن خدمتى خداپسند را در 

پرونده اعمال خود داشته باشند.
بر اســاس آنچــه تاريخ روايــت مى كند 
«پيــاده روى اربعين» يك رســم و ســنت 
قديمى اســت كــه ائمــه معصومين(ع) و 
بزرگان ديــن بارها درباره عظمت فضيلت 

آن صحبت كرده اند.
بعد از آزادى كشــور عراق از دست رژيم 
بعثى، اين ســنت قديمى به شــكل زيبايى 
احيا شــده و چند ســالى است كه مردم از 
سراســر دنيا همراه و هم قدم مى شوند تا پا 
جاى پاى حضــرت زينب(س) و اهل بيت 
با  به طورى كــه  بگذارنــد  (ع)  اباعبــدا... 
فرارسيدن ايام اربعين حال و هواى كشور 
و به تبع آن اســتان همدان نيز رنگ و بوى 
ديگــرى مى گيرد و كوچه و خيابان ها پر از 
بنرهاى رنگارنگ و پيام هاى خوشامدگويى 

به كرباليى ها مى شود.
پيــاده روى اربعين در كنار تمام زيبايى ها و 
سختى هايش، شبيه هيچ سفر ديگرى نيست 
و شــرايط خاص خودش را دارد و در اين 
روزها كه ديگر چيزى تا پياده روى و كنگره 
عظيم اربعين حســينى باقــى نمانده مردم 
اين استان كهن كه شهرشان به عنوان مسير 
عبور زائران حسينى مطرح است آماده اين 

همايش بزرگ هستند.
در ســال هاى اخيــر با تالش مســئوالن 
و همراهــى مــردم زيباتريــن جلوه هاى 
مهمان نــوازى و اســتقبال از زائران عتبات 
عاليات در اســتان همدان خلق شــده، اما 
تالش ها براى رفع مشــكالت مســيرهاى 
عبورى در استان همدان و سهولت در تردد 

زائران به جديت در حال انجام است.
 فعاليــت 10 موكب از همدان در 

كربالى معلى
رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات همدان 
با بيــان اينكــه 10 موكــب از همدان در 
كربالى معلى برپا مى شود ، گفت: در داخل 
كشور نيز 10 موكب از همدان در مسير تا 
خروجى كشور در مرزها در خدمت زائران 

هستند.
محمد على بادامى نجات افزود: اعزام اين 
موكب ها از 26 مهر آغاز شــده و به ترتيب 
در قالــب بيش از 100 خودرو ســنگين و 
نيمه سنگين عازم كشــور عراق شده و از 

30 مهر تا 12 آبان فعاليت مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه اعــزام زائران از 26
مهر ماه سال جارى شروع شده است اظهار 
كرد: روزانه بيش از 100 هزار زائر اربعين 
حســينى در موكب هاى همــدان پذيرايى 

مى شوند.
بادامى نجات از پيش بينــى تغذيه 30 هزار 
نفر و اسكان 17 هزار نفرى در موكب هاى 
همدان خبــر داد و عنوان كرد: موكب هاى 
حضرت على اكبر(ع)، حاج حسين همدانى، 
آيت ا... بهارى، امام رضا(ع) مريانج، زيارت 
عاشورا، شــهداى منا، سيدالشهدا(موقعيت 
سردار همدانى)، شــهداى شهرستان رزن، 
سيدالشهدا و شهيد على چيت سازيان، 10

موكب شناســنامه دار همدان اســت كه در 
كنار موكب هــاى عراقى و ايرانى به زائران 

خدمات رسانى خواهند كرد.
وى درباره كميته فراخوان گفت: اين كميته 
خادمان حسينى را ثبت نام و پذيرش كرده 
است و در هر موكب حداقل 20 و حداكثر 
45 خادم در زمينه هــاى تبليغى، رفاهى و 

خدماتى فعاليت مى كنند.
بادامــى بيان كرد: نزديك بــه 600 نيروى 
خدماتى شــامل پزشــك، نانوا، روحانى، 
تأسيســات و غيره به طور افتخارى در اين 
10 موكب فعاليــت مى كنند و بيش از 35

هزار وعده غذا هم در هر نوبت بين زائران 
توزيع مى شود.

وى گفت: ظرفيت اسكان موكب هاى ستاد 
بازســازى عتبات عاليات استان همدان در 

هر شب نزديك به 24 هزار نفر است.
بادامــى مطرح كــرد: در كنار اســكان و 
اطعام، برنامه هاى فرهنگى مانند اقامه نماز 
جماعت، برپايى مجلــس روضه و قرائت 
دعا، تهيــه اخبار و گــزارش و راه اندازى 

كانال تلگرامى هم پيش بينى شده است.
وى با اشــاره به طرح "هر زائر يك شهيد"

گفت: تصاوير شــهدا بين زائــران توزيع 
مى شود و هر زائر به نيت يك شهيد زيارت 

مى كند.
رئيس ســتاد بازســازى عتبات عاليات در 
همدان در ادامه اشــاره اى بــه راه اندازى 
راديو اربعين به منظور جلب مشاركت هاى 
مردمــى كرد و گفت: تا بــه امروز بيش از 
120 دســتگاه خودروى سنگين به صورت 
خودجــوش براى خدمت رســانى رايگان 

اعالم آمادگى كرده اند.
بادامى نجات همچنين با اشاره به اينكه در 
هــر يك از اين موكبها با ابتكار عمل بانيان 
آن طرحى نو در دســت اجرا است گفت: 
برپايى نمايشــگاه، پخش انواع نذورات و 
... از جمله مســائلى است كه باعث جذب 

زائران شده است.
وى از راه انــدازى سيســتم امداد رســان 
بــا عنــوان "امدادزائــر" با شــماره تلفن 
0813138خبــر داد و گفــت: همــه نوع 
امدادى توســط امدادگــران اين مجموعه 

انجام مى شود.

بادامى با بيان اينكه هزينه اســكان و اطعام 
زائــران از طرف مردم تأمين شــده، اعالم 
كــرد: مــردم مى توانند هدايــا و نذورات 
خود را  براى ســهيم شــدن در پذيرايى و 
اســكان زائران اربعين حســينى به شماره 
حســاب ســيباى بانك ملى به نام ســتاد 
همدان  اســتان  عاليات  عتبات  بازســازى 

0203751662001 واريز كنند.
22هزار و 800 ويزا براى زائران 

همدانى اربعين صادر شده است
رئيس ســازمان حج و زيــارت همدان نيز 
گفت:  بــراى حدود 23 هزار زائر همدانى 
ويزا صادر شده است و 700 نفر در انتظار 

صدور ويزا هستند.
محسن ســاغرچى، اظهار داشت: تا امروز 
23 هزار و 500 همدانى در ســمانه سماح 
ثبت نــام كرده و براى 22 هزار و 800 نفر 

ويزا صادر شده است.

وى، افــزود: ويزاها صادر شــده تا دو ماه 
اعتبار داشته و تا يك ماه نيز افراد مى توانند 

در خاك عراق بمانند.
رئيس دفترســازمان حج و زيارت همدان 
بيان كــرد: هم اكنون عالوه بر فعاليت دفتر 
نمايندگى كنسولگرى عراق در همدان براى 
سرعت بخشــيدن به صدور ويزا، 33 دفتر 
زيارتى داراى مجور از سوى سازمان و حج 
و زيارت نيز در ســطح استان فعال هستند 

كه افراد مى توانند به آنها مراجعه كنند.
 تيم هاى پليس راه استان همدان 
در ايام اربعين بــه 2 برابر افزايش 

يافت
رئيس پليس راه استان همدان از افزايش دو 
برابرى تعداد تيــم هاى عملياتى پليس راه 

اين استان در ايام اربعين خبر داد.
رضــا عزيــزى اظهــار داشــت: در راســتاى 
راهنمايــى زائــران گروه هايــى در نظــر 
گرفتــه شــده تــا بــه صــورت شــبانه 
روزى نســبت بــه ارائــه مشــاوره بــه 

ــد. ــدام كنن ــران اق زائ
وى افزود: هماهنگى هايى هم در راســتاى 
اســتقرار صحيح موكب هــاى پذيرايى از 
زائران در استان در راســتاى پيشگيرى از 
تصادفات و ايجاد ترافيك انجام شده است.
رئيس پليس راه اســتان همدان با اشاره 
بــه آمار تلفات اربعين ســال گذشــته، 
گفت: ســال گذشته در محورهاى استان 

همدان 21 نفر كشــته شــدند كه نسبت 
95 شاهد كاهش  به سال قبل يعنى سال 

بوديم. جاده اى  تلفات  آمار 
عزيزى از زائرانى كه قصد سفر به كربال با 
وسيله نقليه خود را دارند خواست حتما به 
هشدارها و توصيه هاى پليس توجه نمايند.
 آغاز طرح نظارتى ويژه اربعين   

در آستانه ايام اربعين حسينى، طرح نظارتي 
ويژه اربعين با همكاري ســاير دستگاهها 
از25 مهر توسط تعزيرات حكومتي استان 

همدان درحال اجراست . 
مدير كل تعزيرات حكومتى اســتان در اين 
ارتباط گفت : با شــروع ايــام پياده روى 
پرشور اربعين حســينى وافزايش سفرهاى 
زيارتى مــردم به عتبات عاليات طرح ويژه 
حكومتى  تعزيرات  ازسوى  اربعين  نظارتى 

استان همدان درحال اجراست.
عليرضــا حســن پــور درايــن طــرح تمامى 
رســتوران هاى  و  رفاهــى  مجتمع هــاى 
وفروشــگاه هايى  اســتان  شــهرى  بيــن 
ــد  ــران قراردارن ــردد زائ ــير ت ــه درمس ك
ــف  ــاهده تخل ــى  ودرصــورت مش بازرس
بــه صــورت ويــژه وخــارج ازنوبــت 

ــد.  ــيدگى خواهدش رس
همچنيــن تمامــى آژانس هاى مســافرتى 
موظف هســتند كه قيمت مصوب بليط را 
رعايت نمايند.اين طرح از25 مهرآغاز و تا 

بعد از اربعين نيز ادامه دارد.

موكب هاي اربعين شهرستان همدان 
محل ايستگاهايستگاه صلواتيرديف

ورودي روستاي امزاجرد (روبروي پادگان امام حسين(ع))بي بي زينت امزاجرد1
پارك الغدير روبروي شهر جورقان شهيد حسني شهر جورقان 2
ميدان شهيد همداني نبش فرودگاهشهيد سردار همداني (گراچقا)3
بلوار شهيد همداني جنب تاالر مجلل امام حسن مجتبي(ع) روستاي گراچقا4
بلوار شهيد همداني روبروي كارخانه خوشنوش همدان ايستگاه شهيد حسيني گراچقا5
ورودي حصار مسجد المهدي (عج)انصارالمهدي كوي كوثر 6
ورودي حصار امام جنب آتش نشاني شهيد حصار خاني 7
بلوار آيت ا... نجفي روبروي پارك حسينيه كوهيني ها 8
شهر مريانج ميدان بهشتي زائر سراي مريانج9
مريانج ميدان بهشتي حسينيه چهارده معصوم زائرسراي علمدار 10
كيلومتر 5 جاده كرمانشاه روبروي پادگان قهرمان شهيدان حججي و مصطفوي مهدي آباد 11
كيلومتر 5 جاده كرمانشاه روبروي پادگان قهرمانشهداي تيپ 316 پادگان قهرمان 12
بعد از باغ بهشت ميدان امام حسن امام حسن مجتبي (ع) شورين 13
اسالمشهرمسجد باب الحوائج اسالمشهر 14
بلوار شهيد همداني جنب دانشگاه پيام نور بوستان نماز فرهنگيان 15
ابتداي بلوار آيت ا... نجفي ايستگاه آل ياسين16
ميدان كربالايستگاه بانك قوامين 17
روبروي پليس راه همدان ساوه ايستگاه امام حسن مجتبي مهاجران 18
عوارضي تهران ساوه اداره اوقاف 19
روبروي بيسمارستان ارتشامام حسن مجتبي 20
جنب پمپ بنزين آيت ا... نجفي حضرت ابوالفضل 21
ورودي كارخانه شير خادمان سيدالشهدا 22

آدرسخدماتموكبشهرستانرديف
دور ميدان پارك ملت به سمت همدانچاي، ناهار، شام، صبحانه، اسكانحضرت ابوالفضلرزن1
جاده اراك، بهشت هاجر ماليرصبحانه، ميان وعده، ناهار، شام، اسكانموكب فاطمه الزهرامالير2
فامنين، روبه روي هتل ملت، پارك ملتاسكان، ناهار، شام، صبحانهموكب شهيد رسول خليليفامنين3
قهاوند، مزار شهداي گمنامصبحانه، ناهار، شام، اسكانموكب شهداي گمنامقهاوند4
آدرس: نهاوند، ميدان كوثر به سمت كرمانشاهصبحانه، ناهار، شام، اسكان-نهاوند5
ـ  كرمانشاهصبحانه، ناهار، شام، اسكانموكب شهداي (صالح آباد)بهار6 جنب پليس راه همدان 
دوراهي روستاي زاغهصبحانه، ناهار، شام، اسكانموكب علي بين موسي الرضا(ع)بهار7
پليس راه سابق همدانـ  كرمانشاهصبحانه، ناهار، شام، اسكانايستگاه آيت ا... بهاريبهار8
كيلومتر 15 جاده كرمانشاه، روستاي آبرومندصبحانه، ناهار، شام، اسكانموكب امام حسينبهار9
سه راه كنگاورصبحانه، ناهار، شامتويسركان10
اسكان، پذيرايي، صبحانه، ناهار، شام، چاي، موكب امام خمينيكبودراهنگ11

بهداشت و درمان
روستاي روعان، مسجد بين راهي روستا در 

مسير رفت
صبحانه، ناهار، شام، بهداشت و درمان، موكب امام رضاكبودراهنگ12

نماز جماعت
سه راه نوژه مسير رفت

صبحانه، ناهار، شام، اسكان، بهداشت و موكب شهداي شيرين سوكبودراهنگ13
درمان

شيرين سو، جنب پارك شهر، مسير رفت كربال

روستاي ويان، جنب مسجد كربال، مسير برگشت پذيرايي چاي و شربتموكب شهداي ويانكبودراهنگ14
از كربال

ايستگاه شهيد همداني، مسجد امام خميني(ره)--اسدآباد15
ايستگاه حيدريون، پارك ملت16
ايستگاه شهيد همداني، ميدان آزادگان17
جنت آباد 2 ايستگاه 18

فسفر نوشابه، جذب كلسيم را 
مختل مى كند

 در حالى كه فســفر موجود در نوشــابه، جذب كلسيم مواد 
غذايى را با مشــكل روبرو مى كند، شــير و لبنيات بهترين منابع 

حاوى كلسيم محسوب مى شوند.
به گزارش ايرنا، رئيس دانشــكده علوم تغذيه و رژيم شناســى 
زشكى گفت: نمونه هاى مختلف شير براى مصرف افراد مختلف 
در بازار وجود دارد، اما افرادى كه به واســطه مشكالت گوارشى 
نمى توانند شــير را به ميزان كافى مصرف كنند مى توانند از منابع 
گياهى استفاده كنند.محمدجواد حسين زاده با اشاره به فرا رسيدن 
روز جهانى پوكى اســتخوان، افزود: منابع گياهى به اندازه شير و 
لبنيات، حاوى كلســيم نيستند و توصيه مى شود افراد، حداقل 3 
واحد شير و لبنيات را در روز مصرف كنند كه مى تواند شامل يك 
ليوان شير، يك ظرف ماست و حدود 30 گرم پنير باشد تا نيازهاى 

كلسيمى افراد، برطرف شود.
حســين زاده از نوع رژيم غذايى به عنــوان يكى ديگر از عوامل 
پوكى اســتخوان ياد كرد و گفت: رژيم غذايى مناسب و متعادل، 
مى تواند در استحكام استخوان و به تعويق افتادن پوكى استخوان، 

موثر باشد.
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رييس سابق اتاق بازرگانى ايران مطرح كرد:
ارز پنج نرخى بايد از بين برود

 رئيس ســابق اتاق بازرگانى ايران گفت: بايد ارز پنــج نرخى جمع و به نرخ واقعى 
نزديك شود چراكه ارز 4200 تومانى بيش از هر نرخ ديگرى فرار سرمايه  را رقم مى زند.

محســن جالل پور با اشــاره به اينكه صادركنندگان براين باورند كه صادرات بايد محور 
فعاليت هاى اقتصادى باشــد و ارز آن جايگزين ارز حاصل از نفت باشد. بيان كرد: سال 
1980 تركيه سه ميليارد دالر صادرات داشت، در حاليكه اكنون ميزان صادرات آن به 160 
ميليارد دالر رســيده اســت. ضمن اينكه اين آرزوى همه ايرانيان است كه روزى درب 
چاه هاى نفت بسته شود. البته اكنون دشمن در تالش است كه درب چاه هاى نفت را ببندد.

وى با اشــاره به اعتقاد برخى صادركنندگان مبنى بر مناســب نبودن تعهد ارزى به ايسنا 
گفت: البته برخى ديگر مخالف نيســتند اما شرايط مناسبى را براى بازگشت ارز حاصل 
از صادرات طلب مى كنند؛  اين در حالى است كه تعهد ارزى بايد ضوابط خود را داشته 
و ارز پنج نرخى از بين برود. با توجه اين كه ارز آزاد، ارز مســافرتى، ارز نيما، ارز سنا و 
ارز دولتى پنج نرخ حال حاضر در كشــور براى ارز است، مشخص نيست كه بايد تعهد 

صادراتى با چه ارزى انجام شود.
 رئيس سابق اتاق بازرگانى ايران تصريح كرد : امسال خود بنده به عنوان صادركننده نمونه 
سال 96، هنوز يك كيلو پسته هم صادر نكرده ام چراكه نمى دانم چطور بايد ارز صادراتى 
را برگردانم. ما نمى توانيم مســيرى را برويم كه به عنــوان قاچاقچى ارز در آينده مطرح 

شده است و تنها گرفتارى ايجاد مى كند. اولين خصلت صادركنندگان، ميهن پرستى است. 
صادركننده واقعى و شناسنامه دار ارز حاصل از صادرات خود را برمى گرداند. اتفاقا كسانى 
كه دچار تخلف شــده و ارز حاصل از صادرات خود را به سيستم برنمى گردانند كسانى 

هستند كه اكنون راه براى صادرات شان باز شده است.
وى افزود: ممنوعيت صادرات كامال غيرقانونى اســت، كشــورهايى كه خريدار پسته ما 
بودند،  امروز نمى خرند چراكه وقتى مى بينند صادرات گوجه فرنگى متوقف شــده، ديگر 

پسته ايرانى را نمى خرند. بنابراين ممنوعيت صادرات جايى ندارد.
به گفته جالل پور، فضاى رانتى و نور چشم پرورى نبايد در كشور وجود داشته باشد، اگر 

قرار است توليد، توليد باشد توليدكننده بايد بدون سركوب در بازار حضور داشته باشد.

معاون عمران روستايى بنياد مسكن تأكيد كرد:
4 دهه غفلت از امالك روستايى

 معاون عمران روســتايى بنياد مســكن  با بيان اينكه بنياد مسكن 
فعاليت هاى مختلفى در روســتاها داشته و در 63 هزار روستاى باالى 
20 خانوار و كمتر از 20 خانوار به انحاء مختلف فعاليت هاى بنياد نمود 
دارد، گفت: طى تجارب چهار دهه گذشــته مجموعه بنياد مسكن به 
اين نتيجه رسيد كه روستاها در برخى موارد، با غفلت مواجه بوده اند. 
به گزارش ايســنا، محمدرضا شاملو در بازديد از پروژه بهسازى بافت 
با ارزش روســتاى خاكو از توابع همدان، خاطرنشــان كرد: يكى از 
غفلت ها اين بود كه ما جايگاه روستاها را در نظام برنامه ريزى كشور 
فراموش كرده بوديم، كشــور آثار و ابنيه تاريخــى فراوان و مناظر و 
چشــم اندازهاى دلنوازى دارد اما روستاها كه سرمايه هاى بزرگى بوده 
و مى توانســتند در اين بخش نقش آفرينى كنند، فراموش شده بودند 
به طوريكه در بخش ســرمايه هاى ساختمانى، ارزش امالك روستايى 

كامال مورد غفلت قرار گرفته بود. 
وى در ادامه افزود: در اين راستا سنددار كردن امالك روستايى تحت 
عنــوان تبصره 72 در دســتور كار قرار گرفت بــه طوريكه امروز در 
اين روســتا شاهد تحويل 144 هزارمين ســند روستايى به مالك آن 
خواهيم بود. وى با بيان اينكه در اســتان همدان روســتاهاى وركانه، 
سيمين و خاكو داراى بافت با ارزش هستند، تأكيد كرد: انتظار مى رود 
دســتگاه هاى ذيربط زيرســاخت هاى الزم را فراهم كرده و كارهاى 
زيربنايى اوليه را قبل از بهسازى انجام دهند كه پس از اتمام كار شاهد 
ساماندهى زيرساخت ها نظير سيم هاى برق، شبكه فاضالب، لوله هاى 

گاز و نظير آن و به تبع از دست دادن سرمايه هاى مردمى نباشيم. 
معاون عمران روستايى بنياد مسكن در ادامه به موضوع لزوم آموزش 
مردم در حوزه جذب گردشــگر نيز اشــاره كرد و گفت: گردشگر به 
جايى مى رود كه راحت بوده و احســاس امنيت كند، شهر همدان به 
عنوان قطب گردشــگرى مستعد اين ظرفيت بوده و مى توان با گسيل 
كردن گردشــگر به سمت روستاها اين موضوع را در اين مناطق بكر 
نيز پيگيرى كرد به طوريكه تنها شــاهد يــك كار عمرانى صرف در 
روستاها نبوده و مردم با زيباسازى فضا و حضور گردشگر در روستا 

در بخش هاى مختلف از انتفاع حضور گردشگر بهره مند شوند. 
شاملو از تخصيص 600 ميليون تومان براى ادامه كارها در اين روستا 

خبر داد و افزود: اميدوارم تا پايان سال اين رقم افزايش يابد. 
 ايجاد خانه فرهنگ در روستاى حيدره داراالمام 

وى همچنين در بازديد از روستاى حيدره داراالمام شهرستان بهار بيان 
كرد: به همت مردم و مسئوالن در اين روستا در بخش احياى بافت هاى 
با ارزش، كار ويــژه اى صورت گرفته، اين بخش همانند فعاليت هاى 
عمرانى شايد خيلى مشهود نباشد بلكه مستلزم ريزه كارى هايى در بدنه 

ساختمان، معابر و اجزاى خانه ها است. 
معاون عمران روستايى بنياد مسكن با ابرازاميدوارى از افتتاح كامل اين 
پروژه در روستاى حيدره، تصريح كرد: كارى كه در اين روستا انجام 
شده مقدمه كارهاى آينده است و گام هاى بعدى مى تواند در اقتصاد و 
درآمد روستا اثرگذار باشد. شاملو در ادامه اظهار كرد: با توجه به سبقه 
اين روستا مى توان با ايجاد «خانه فرهنگ روستا» نسبت به نگهدارى 

نوشته ها و آثارى كه بيانگر پيشينه و تاريخ روستا باشد، اقدام كرد. 
 تا كنون ســند ثبتى بيش از 803 نقطه جمعيتى صادر 

شده است 
مديركل بنياد مســكن اســتان همدان نيز بيان كرد: تــا كنون بيش از 
144 هزار جلد ســند مالكيت روستايى صادر شده كه مى توان گفت 
85 درصد اماكن روســتايى استان همدان داراى سند مالكيت رسمى 
هستند، 15 درصد باقيمانده نيز يا خالى از سكنه بوده و يا زمين هايى 

را در برمى گيرد كه بخشى از آنها اوقافى است. 
حســن ظفرى در بازديد از پروژه بهســازى بافت باارزش روستاى 
خاكو با بيان اينكه اگر فضاى همدلى و هم افزايى نبود شــاهد چنين 
پروژه هايى نبوديم، عنوان كرد: پرواضح اســت كه مردم صاحب كار 
بوده و پروژه متعلق به مردم است، لذا تقدير اصلى بايد از مردم روستا 

باشد كه با مسئوالن امر به نحو احسن همكارى كردند. 
وى خاطرنشان كرد: در فاز اول فرآيند عمرانى بافت با ارزش روستاى 
خاكو تاكنون با اعتبارى افزون بر 625 ميليون تومان از منابع ملى كار 
انجام شــده كه اميدوارم بتوانيم در ادامــه نيز رقم قابل مالحظه اى در 
اختيار گرفته، كار را با قوت ادامه دهيم و در پايان سال شاهد افتتاحيه 

بافت با ارزش در اين روستا باشيم. 
وى در ادامه با اشــاره به سند مالكيت روستايى در سطح استان گفت: 
تا كنون ســند ثبتى افزون بر 803 نقطه جمعيتى توسط بنياد مسكن و 
اداره كل ثبت صادر شــده، نقشــه ثبتى اين نقاط به تصويب رسيده و 
در 19 شــهر زير 25 هزار نفر جمعيت و 874 نقطه روستايى در اين 
803 نقطــه جمعيتى، افزون بر 180 هزار پرونده اعم از جهات اربعه، 
مشخصات فنى، مشخصات و سوابق متصرف ثبت و ضبط شده است. 
مديركل بنياد مسكن اســتان همدان يادآور شد: تا كنون بيش از 144
هزار جلد ســند مالكيت روستايى صادر شــده كه مى توان گفت 85

درصد اماكن روســتايى اســتان همدان داراى ســند مالكيت رسمى 
هستند، 15 درصد باقيمانده نيز يا خالى از سكنه بوده و يا زمين هايى 

را در برمى گيرد كه بخشى از آنها اوقافى است. 
ظفرى افزود: امروز 144 هزارمين سند مالكيت روستايى در روستاى 
خاكو تحويل مالك آن مى شود كه اميدوارم بتوانيم با مشاركت مردم و 
اداره كل ثبت پرونده سند مالكيت روستايى را در آينده نزديك ببنديم. 

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

كارت دانشجويي علي ذوالفقاري فرزند شيرمراد به 
شماره ملي 3950301771 رشته شيمي محض دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9232103006 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي وحيد پرتووش فرزند حميدرضا به 
كدملي 3860745506رشته علوم اقتصادي توسعه 

اقتصادي و برنامه ريزي دانشگاه بوعلي به شماره 
دانشجويي 9613275005 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي اميرحسين نيكان فرزند جعفر به 
شماره ملي 3860787527 رشته مهندسي برق 

دانشگاه بوعلي به شماره دانشجويي 9332462013 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهى تجديد مناقصه عمومى- يك مرحله اى

شهــردارى فيـــروزان

 بدينوسيله به اطالع كليه اشخاص حقيقى و حقوقى و پيمانكاران واجد شرايط مى رساند شهردارى فيروزان قصد دارد عمليات خريد وحمل 
وپخش و اجراى آسفالت بيندر 019 به ميزان 2000تن و آسفالت توپكا 019 به ميزان 2000 تن با دستگاه فنيشر از محل منابع استانى را به 

اشخاص حقيقى و حقوقى و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد
شرايط مناقصه:

1- برآورد اوليه تا شش ميليارد ريال (ششصد ميليون تومان) و از محل منابع استانى شهردارى (اوراق تسويه خزانه) خواهد بود.
2- مدت قرارداد 2 ماه مى باشد.

3- متقاضيان مى بايست براى شركت در مناقصه مبلغ سيصد ميليون ريال معادل سى ميليون تومان بابت سپرده شركت در مناقصه به 
حساب شماره 0106944053004نزد بانك ملى شعبه فيروزان يا ضمانت نامه بانكى معتبر جهت سپرده شركت در مناقصه ارائه نمايند. ومبلغ 

چهارصد هزار ريال بابت خريد اسناد مناقصه به حساب شماره 0104567187008نزد بانك ملى شعبه فيروزان واريز نمايند.
4- متقاضيان از تاريخ  اين آگهى 1397/7/30حداكثر به مدت يك هفته  تا پايان وقت ادارى روز  دوشنبه مورخ 7/ 1397/8 فرصت دارند 
جهت دريافت اوراق مناقصه پيشنهاد قيمت به واحد ادارى مالى شهردارى فيروزان مراجعه و پس از تكميل اسناد مناقصه را به دبير خانه 
شهردارى فيروزان واقع در انتهاى بلوار بسيج تحويل دهند. كليه شرايط ومفاد مناقصه در برگه هاى پيشنهاد قيمت و شرايط خصوصى 

پيوست درج گرديده است.
5- به پيشنهاداتى كه بعد از تاريخ  7/ 1397/8واصل شود هيچگونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد

6- تاريخ برگزارى كميسيون معامالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت در مورخ 12/ 1397/8مى باشد.
7- امتياز كارخانه آسفالت بايستى مورد تائيد شوراى فنى استان و سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان در سال 1397 باشد.

8- به پيشنهاد فاقد سپرده، گواهى تائيد صالحيت فاقد مدرك ثبت شركت مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم وسوم نيز به همين روال رفتار 

خواهد شد.
10- سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نشده اند بغير از نفر اول تا سوم بعد از 10 روز از تاريخ صورتجلسه كميسيون معامالت 

مسترد خواهد شد.
11- كليه هزينه هاى چا پ تكثير و درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

12- شهردارى فيروزان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است.
13- كليه اطالعات و برگه ارائه پيشنهادات در اسنا مناقصه كه تحويل متقاضى خواهد شد درج گرديده است.

14- كليه متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد ادارى مالى شهردارى فيروزان واقع در انتهاى بلوار بسيج و يا با شماره 
08133722511 تماس حاصل نمايند.

 مهلت ارائه پيشنهادات : پايان وقت ادارى 

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه هاى عمومي 
يك مرحلـه اى

شركت آب و فاضالب استان همدان(سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به 
خريداقالم زير مطابق مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه از توليد كنندگان داراى استاندارد و از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)اقدام نمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد)
عضويت  عدم  صورت  در  مناقصه گران  است  شد.الزم  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به 
قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1397/07/29

هزينه خريد اسنادمناقصه:مبلغ   300،000 ريال است كه  مي بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 
سامانه  در  موجود  بانكى  درگاه  طريق  از  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت  نام  به   0101396197001

تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه:از تاريخ 1397/07/29 لغايت 1397/08/03تاپايان وقت ادارى.

آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى1397/08/14مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه 
است.

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ1397/08/15سالن جلسات مناقصه گذار.
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار(درج شده 
در جدول) را طبق  بند الف ماده 5آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 
1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست 
و  آب  شركت  خانه  دبير  مورخ 1397/08/14به  ادارى  وقت  پايان  تا  حداكثر  شده  مهر  و  الك  پاكت  در 

فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و 
ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021-41934 
 دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.irدرج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

نوبت دوم

شماره 
مناقصه

موضــــــــــــــوع
شماره فراخوان
در سامانه ستاد

مبلغ تضمين 
شركت در فرآيند 
ارجاع كار(ريال)

ساعت 
بازگشايى

ع/-1
180/97

خريد5000متر لوله پلى اتيلن 
كاروگيت فاضالبى خط انتقال 
فاضالب فامنين  قطر500 ميليمتر

200977001000018250.000.00011

ع/-1
184/97

خريد لوله فاضالبى كاروگيت 
كوپلر سر خود به همراه واشر به 
قطر هاى 250،315و400 ميليمتر

200977001000019414.750.00011:30

غزل اسالمي »
 در 6 سال گذشته نرخ تورم استان همدان 
از رتبه 14 به رتبه اول كشــور رسيد. تورم 
استان با نرخ تورم 14/2 درصدي در 12 ماه 
منتهي به شهريور سالجاري نسبت به 12 ماه 

مشابه سال قبل، رتبه اول كشور را دارد.
بر اساس گفته هاي نادر افشاري، معاون آمار 
و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان همدان ، شاخص كل استان همدان در 
ســال 90، 42/7 بوده كه همين شاخص در 

سال 96 به 108/2 رسيده است.
طبق اعالم سازمان آمار، شاخص كل كشور 
در ســال 90، 42/8 بوده است كه ميانگين 
شــاخص كل همدان يك دهــم درصد از 
ميانگين شــاخص كشــوري پايين تر بوده 
است و در سال 96 ميانگين شاخص كشور 
108/2 بوده كه همدان بــا 109/3 باالتر از 
ميانگين كشوري بوده است. اين يعني نرخ 
تورم همدان در سال 90 پايين تر از ميانگين 
كشــوري بوده و در ســال 90 به باالتر از 

ميانگين كشور رسيده است.
بر اســاس گفته هاي افشــاري، نرخ تورم 
همدان در ســال 90 بــا 31/6 درصد تورم 
رتبه 14كشور، در ســال 91 با33/8 درصد 
رتبه 10، در ســال 92 بــا15/5 درصد رتبه 
نهم، در ســال 93 بــا 9/2 درصد تورم رتبه 
7، در ســال 94 با 5 درصد رتبه سوم، سال 
95 با تــورم 5/4 درصدي بدون رتبه (طبق 
قانون شــاخص سال 95 در كل كشور 100
مصاحبه شده كه رتبه بندي نمي شود) و در 
سال 96  با تورم 9/3 درصد به رتبه نهم در 
كشور رسيده  است. اما ميانگين شاخص كل 
استان در 12 ماه منتهي به شهريور سالجاري 

با 38/4 است. 
طبق آماري كه افشاري مي دهد: نرخ تورم 
استان در 12 ماه منتهي به شهريور سالجاري 
نسبت به 12 ماه مشابه سال قبل با تورم 14/2

درصد رتبه اول كشور را دارد.

آنطور كه اين آمار نشــان مي دهد ميانگين 
شاخص كل استان از سال 91 تا 96 باالتر از 

ميانگين شاخص كل كشور است.
طبق گفته هاي افشاري، كل تورم از سال 90

تا 96، 134/2 بوده است. 
اين آمار نشــان مي دهد نرخ تورم در استان 
همدان از ســال 90 تاكنون هر سال با رشد 
قابل توجه مواجه بوده تا اينكه از رتبه هاي 

مياني كشور در صدر تورم ايستاده است.
البته برخي مسئوالن يكي از داليل باال رفتن 
نرخ تورم اســتان را باال بودن قيمت مسكن 
در همدان مي دانند. اما آنطور كه افشــاري 
توضيــح داد در ســال 90 و 91 كه قيمت 

مســكن در اوج بود، نرخ تورم در همدان 
تغيير چنداني نداشــته اســت؛ چون قيمت 
مسكن وزن زيادي در تورم ندارد.همانطور 
هم كه آمار نشان مي دهد در آن سال ها استان 
رتبه مياني تورم در كشور را دارا بوده است.

افشــاري در ادامــه ســخنانش گفت كه 
خانوارهاي زيادي در يكسال ملك خريداري 
نمي كنند بنابراين مسكن وزن زيادي در نرخ 

تورم ساليانه يا ماهيانه ندارد. 
وي قيمت گوشت، ميوه و كاالهاي بادوام را 
عامل اصلي تورم باال نسبت به كشور عنوان 
كرد و گفت: عالوه بر اينكه قيمت گوشت 
و ميوه در همدان باالست، همداني ها عالقه 

زيادي به سرمايه گذاري بر روي 
كاالهاي با دوام دارند كه اين اقدام 
قيمت هاي  بحران  در  مخصوصاً 
در سالجاري بيشــتر خودش را 

نشان داد. 
بــه گفته وي، اگر تــورم ماهيانه 
كمتر از يك درصد باشد تا حدي 
طبيعي اســت اما اگر بيشتر از آن 
باشد خطرناك است، به طوري كه 
اگر تورم ماهانه به 2 درصد برسد 
ساالنه 24 درصد مي شود كه عدد 
خطرناكي اســت اما اكنون تورم 
ماهانه بيش از 6 درصد اســت و 
اين يعني وضعيت بحراني است.

طبق اعالم افشــاري، اكنون تورم 
ماهانه 6/3 درصد اســت كه اگر 
اين نرخ تــورم در تمام ماه هاي 
سال به اين صورت باشد ضربدر 
12 مي كنيم كه نرخ تورم ساالنه 

75/6 درصد خواهد شد.
وي گفت: اگر تــورم ماهيانه با 
همين روند به رشــد خود ادامه 
دهد بعــد از گذشــت چند ماه 
با يك بحران اقتصــادي مواجه 

خواهيم شد.
معاون آمار و اطالعات ســازمان مديريت و 
برنامه ريزي اســتان همدان بيان كرد: تورم 
نقطه به نقطه در بررســي هاي كوتاه مدت 
داراي اهميت اســت اما اين تورم ســاليانه 
اســت كه اهميت دارد كه در تورم ساليانه 
استان همدان بعد از كرمانشاه و لرستان رتبه 

سوم را داراست.
وي اضافــه كــرد: ماهانــه بيــش از 400

ــراي  ــه ب ــود ك ــري مي ش ــم كاال آمارگي قل
گــردآوري ايــن اطالعــات بيــش از 10
مأمــور آمارگيــري آمــوزش ديــده دو هفتــه 
ــاه را در كارگاه هــاي مختلــف در  از هــر م
ســطح اســتان اقــدام مي كننــد، ايــن روش 

از نظــر علمــي كامــًال تأييــد شــده اســت.
وي توضيح داد: طالي آب شــده جزو اين 
اقالم نيست اما طاليي كه به عنوان زيورآالت 
اســتفاده مي شــود 13 صدم درصد در اين 

آمارگيري ها داراي اهميت است.
معاون آمــار و اطالعات اســتان، درباره 
مفهــوم نرخ تــورم توضيــح داد كه اين 
شاخص ميانگين وزني قيمت بيش از 400 
قلم كاالي مصرفي خانوار است؛ به عبارت 

ديگر اين نرخ ميانگين تغييرات قيمت در 
12 مــاه منتهي به ماه موردنظر نســبت به 
ميانگين 12 ماه قبل از آن اســت. بنابراين 
افزايش در شــاخص چندمــاه خود را به 
صورت كمرنگ تر در اين شــاخص نشان 
خواهد داد و براي ديدن رشــد چشمگير 
نرخ تورم ســاليانه بايد اين افزايش ها طي 

ماه هاي يك سال ادامه بيابد.

مقايسه متوسط شاخص كل استان همدان با كشور
متوسط شاخص كل سال

استان همدان
متوسط شاخص 

كل كشور
تفاوت ميانگين شاخص كل 

استان همدان با كشور
0/1 درصد -9042/742/8
0/9 درصد +9156/255/3
9275/273/5+ 1/7
9386/984/2+ 2/7
9494/993/6+ 1/3
95100/00100/00-
96109/3108/21/1

مقايسه تورم استان با كشور
متوسط نرخ تورم سال

ساليانه استان 
همدان

متوسط نرخ تورم 
ساليانه كشور

رتبه تورم استان 
همدان

چهاردهم--90
دهم9131/629/2
نهم9233/832/9
هفتم9315/514/5
سوم949/211/1
955/36/8-
نهم969/38/2

نرخ تورم استان در 12 ماه منتهي به شهريور سالجاري نسبت به 
12 ماه مشابه سال قبل 14/2 درصد

اول

از سال 90 تا 96، 138/4 جمع
درصد

■ ماخذ: مركزآمار

معاون برنامه و بودجه همدان در گفتگو با روزنامه اعالم كرد

رشد تورم 6 ساله از رتبه14 به اول
■ معاون سازمان برنامه و بودجه استان مي گويد: ركوردزني استان به دليل كاالهاي اساسي است نه بخش مسكن
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326007000624 مورخه 1397/7/9 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى آقاي علي رضا زارعي فرزند مبارك علي به شــماره 
شناســنامه 101 صادره از بهار در شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني 
به مســاحت 160/74 مترمربع پالك 10743 فرعي از 139 اصلي واقع در 
بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاي عزيزاله 
غيبي محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 619)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/15

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
آقاي عينعلي بهادري شــايگان داراى شــماره شناسنامه  
از  كالســه 111/439/97ش  دادخواست  شــرح  به   2006
اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان سيما بهادري شايگان به شماره 
اقامتگاه  در  تاريخ 97/7/7  در  شناســنامه  404189167 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر اســت به: 1-متقاضي گواهي حصروراثت با 
مشخصات فوق الذكر پدر متوفيه 2- خديجه حسيني دلشاد 
فرزند سيدموسي به شماره شناسنامه 2352 صادره از بهار 
متولد 1350 مادر متوفيه 3-فرهاد بهادراني فرزند علي به 
شماره ملي 3240339587صادره از كرماشاه متولد 1369 
همســر متوفي 4- الناز بهادراني فرزند فرهاد به شــماره 
ملي  3290160041 صادره از كرمانشــاه متولد 1369دختر 
متوفيه اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين 
آگهي ظرف يك ماه تقديــم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 622)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

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

سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326007000626 مورخه 1397/7/9 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى آقــاي نبي اله جباري واحد فرزند رضا به شــماره 
شناســنامه 197 صادره از بهار در شش دانگ يك باب ساختمان تجاري-

مسكوني به مساحت 447/70 مترمربع پالك 10744 فرعي از 3908 فرعي 
از 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك 
رسمى آقاي نبي اله جباري واحد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 613)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/15

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
آقاي كرمعلي ميرزائي داراى شــماره شناســنامه  5029788913 به شــرح دادخواســت كالسه 
112/357/97ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
نورعلي ميرزائي به شماره شناسنامه  6 در تاريخ 1396/7/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-كرمعلــي ميرزائي فرزند نورعلي به 
شــماره شناسنامه 3 متولد 1337 صادره از فامنين پسر متوفي 2-حسين ميرزائي فرزند نورعلي به 
شماره شناســنامه 461 متولد 1356 صادره از فامنين پسر متوفي 3-رضا ميرزائي فرزند نورعلي به 
شماره شناســنامه 463 متولد 1358 صادره از فامنين پسر متوفي 4-حسن ميرزائي فرزند نورعلي 
به شــماره شناســنامه 462 متولد 1357 صادره از فامنين پســر متوفي 5-محمد ميرزائي فرزند 
نورعلي به شــماره شناسنامه 14 متولد 1345 صادره از فامنين پسر متوفي 6-كبري ميرزائي فرزند 
نورعلي به شــماره شناســنامه 339 متولد 1342 صادره از فامنين دختر متوفي 7-فاطمه ميرزائي 
فرزند نورعلي به شــماره شناســنامه 338 متولد 1347 صادره از فامنين دختر متوفي 8-حوريه 
ميرزائي فرزند نورعلي به شــماره شناســنامه 222 متولد 1339 صــادره از فامنين دختر متوفي 
9-زهرا ميرزائي فرزند نورعلي به شماره شناســنامه 9 متولد 1363 صادره از فامنين دختر متوفي 
10-ريحانه ميرزائي فرزند نورعلي به شــماره شناســنامه 518 متولد 1360 صادره از فامنين دختر 
متوفي 11-طاهره ميرزائي فرزند نورعلي به شــماره شناسنامه 375 متولد 1352 صادره از فامنين 
دختر متوفي 12-خديجه اســتاجالو فرزند حيدر به شماره شناســنامه 148 متولد 1323 صادره از 
فامنين همســر 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 185)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

قهرمانان كشتى آزاد همدان معرفى شدند
 قهرمانان كشــتى آزاد انتخابى استان همدان جمعه شــب با معرفى نفرات برتر به 

ميزبانى سالن 6 هزار نفرى انقالب همدان به پايان رسيد.
سرپرســت هيات كشــتى همدان در گفت وگو با  ايرنا اظهار داشت: اين رقابت ها با 
حضور 85 كشــتى گير از 9 شــهر و با انجام 115 كشــتى به مدت يك روز و در 10

وزن برگزار شد.
حميدرضا درويشــى افزود: در اين رقابت ها و در وزن 57 كيلوگرم ميثم فيروز آبادى 
از نهاوند، وزن 61 كيلوگرم رضا اســدى پور از تويسركان، وزن 65 كيلوگرم مرتضى 
فرزين فر از همدان، وزن 70 كيلوگرم حسن قاسمى از همدان و در وزن 74 كيلوگرم 

مسعود كمروند از نهاوند عنوان هاى قهرمانى را كسب كردند.
وى اضافــه كرد: همچنين در وزن 79 كيلوگــرم عباس يزدانى از نهاوند، 86 كيلوگرم 
عليرضا كريمى از همدان، 92 كيلوگرم وحيد شاه محمدى از همدان، وزن 97 كيلوگرم 
دانيال شــريعتى نيا از همدان و در وزن 120 كيلوگرم مهران ميرزايى از اســد آباد بر 

سكوى قهرمانى ايستادند.
سرپرســت هيات كشتى همدان يادآور شد: در بخش تيمى اين مسابقات نيز همدان با 
170 امتياز اول شــد، نهاوند با 119 امتياز در جايگاه دوم ايســتاد و تويسركان با 115

امتياز سوم شد. 
درويشى خاطرنشان كرد: اين رقابت ها تحت عنوان گراميداشت ياد و خاطره زنده ياد 

روزبهانى پدر كشتى شهرستان مالير برگزار شد.

خبـر سوژه

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

فوتبال محالت همدان صحنه ميدان جنگ شد
 اين روزها ليگ فوتبال محــالت همدان اگرچه رقابت جذاب را 
در رده هاى ســنى پايه شاهد اســت اما در رده بزرگساالن به صحنه 
جنگ و درگيرى بين تيم ها تبديل شــده و اتفاق هاى ناخوشايندى 

را رقم زده است.
به گزارش ايرنا، به رغم اينكه انتظار مى رفت مســابقات رده ســنى 
بزرگســاالن صحنه آموزش و الگو براى رده هاى سنى پايه باشد اما 
ايجاد درگيرى و زد و خورد تيم ها در اين دوره از بازى ها تاسف بار 
اســت.در هفته هاى اخير بارها شاهد كتك كارى بين دو تيم و حتى 
ضرب و شــتم داوران بازى ها بوده ايم اما روز گذشته /جمعه/ شدت 
درگيرى بين 2 تيم نه تنها حضور عوامل انتظامى را كارســاز ندانست 

بلكه به صحنه جنگ تبديل شد.
درگيرى بين تيم هاى «كيان پرسى گاز» و «هدف» به حدى پربرخورد 
بود كه حضور دو دســتگاه خودروى نيروى انتظامى هم نتوانست به 
حل آن كمك كند.فحاشى و درگيرى لفظى در اين مسابقه رفته رفته به 
صحنه زد و خورد بين اعضاى دو تيم تبديل شد و شدت آن به حدى 

بود كه كمك داوران بازى صحنه را ترك كردند.
اين مســابقه در زمين خاكى تحت عنــوان «الوند» واقع در انتهاى 10
مترى رضوان (پشــت مدرسه عالقبنديان) همدان به وقوع پيوست و 
نزديك به 200 تن حضور داشتند.درگيرى صورت گرفته با اعتراض 

گسترده اهالى و ساكنان مجاور زمين خاكى الوند همراه بود.
 داور متهم اصلى در شروع درگيرى

به گفته شاهدان عينى، داور اين مسابقه مقصر اصلى در شروع درگيرى 
ها بود؛ يعنى اگر داور از همان ابتدا از كارت زرد و قرمز خود در مقابل 
اعتراض و فحاشــى برخى بازيكنان حاضر در زمين استفاده مى كرد، 

حساسيت اين بازى كمتر مى شد.
در دقيقه 23 نيمه دوم اين مســابقه كه تيم هدف 2 بر يك از تيم كيان 
پرســى گاز پيش بــود، داور يك ضربه پنالتى را به ســود تيم هدف 

اعالم كرد.
داور ابتدا نقطه پنالتى را نشان داد اما ثانيه اى بعد و پس از مشورت با 
فردى غيرمسئول از كنار زمين تصميم او تغيير يافت تا شروع طوفانى 

براى درگيرى بين خود و هر 2 تيم شود.
 جنگ فوتباليست هاى محالتى

اشــتباه داور بازى سبب درگيرى بين 2 تيم شد و بزرگ و كوچك به 
جان هم افتادند و خوشــبختانه حضور به موقع پليس در اين صحنه 
از شدت درگيرى كاســت و تنها چند مشت و لگد بين طرفين رد و 

بدل شد.
اين درگيرى اگرچه با حضور به موقع پليس مجروح و مصدوم نداشت 
اما ضعف در برگزارى بازى ها ســبب بروز اين حواشى خطرآفرين 
شده اســت.درگيرى 2 تيم سبب شد تا كمك داوران بازى فرار را بر 
ماندن ترجيح بدهند و تماشــاگرانى كه فرزنــدان خود را براى ديدن 
بازى در كنار زمين آورده بودند نيز خيلى سريع صحنه را ترك كردند.

تماشــاگران اين مسابقه و حتى ســاكنان همجوار زمين خاكى الوند 
هر چند خواستار تعطيلى مســابقات در اين زمين شدند اما از كميته 
انضباطى فوتبال محالت نيز درخواســت برخورد قاطع با عامالن اين 
درگيرى داشــتند.آنها مى گويند چرا اين مسابقه كه از حساسيت باال 
برخوردار اســت، در يك زمين بى طرف برگزار نشــده و نكته دوم 
نبــود كادر داورى باتجربه در بازى بود.دخالت هاى بى مورد بازيكن 
اخراجى و محروم تيم كيان پرســى گاز نيز بر شدت درگيرى افزود 
ضمن اينكه كادر فنى اين تيم در چهار نقطه زمين در حال اعتراضى به 
داورى بودند.فوتبال محالت به اين دليل كه فاقد ورزشگاه و سكوى 
تماشاگر است، به هر فردى اجازه مى دهد در چهارگوشه زمين تردد 
كــرده و حتــى در كار داورى و بازى مداخلــه كند.حتى در صورت 
درگيرى هاى كوچك در داخل زمين نيز شاهد هجوم گسترده اطرافيان 

هستيم و اغلب داوران مضروب مى شوند.
 با كسى تعارف نداريم

رئيس كميته ورزش محالت شــهردارى همــدان در اين باره گفت: 
تخلف هاى اين مسابقه را از نزديك شاهد بوديم و به طور قاطعانه با 
متخلفان برخورد مى كنيم.مجتبى وثوقى افزود: با كسى تعارف نداريم 
و اجازه نمى دهيم عده اى با جنجال و درگيرى به هدف خود برسند.

وى بيان كرد: ظرف دو سه روز آينده با تشكيل كميته انضباطى فوتبال 
محالت با مسببان حوادث تلخ اين بازى برخورد جدى مى كنيم.

وثوقى خاطرنشــان كرد: برخى افراد به هيچ عنــوان نبايد در فوتبال 
محالت فعاليت داشته باشند چرا كه رفتارشان به دور از اخالق و منش 
جوانمردى است.وى اضافه كرد: نفرات متخلف در اين بازى شناسايى 
شــده اند و به زودى طى نشستى با اعضاى كميته انضباطى به موارد 

تخلف رسيدگى مى شود.
 چشم پوشى نمى كنيم

مسئول برگزارى فوتبال محالت نيز در اين باره گفت: در مقابل تخلف 
تيم ها به هيچ عنوان چشــم پوشى نمى كنيم و خوشبختانه در بازى 
ديروز تيم هاى كيان پرسى گاز و هدف تمامى مسئوالن اجرايى كميته 

فوتبال محالت حضور داشتند.
ســعيد پناه آبادى افزود: بروز چنين صحنه هاى ناخوشايند در بازى 
2 تيمى كه مدعى قهرمانى هســتند بســيار تاسف بار است و براى ما 
مهــم اخالق و رعايت ادب و احترام از 2 تيم اســت.وى اضافه كرد: 
مشكالت داورى و اجرايى اين مسابقات به طور قطع پيگيرى مى شود 
اما براى مســببان اين اتفاق ناخوشايند نيز جرائم سنگين انضباطى را 
در نظر مى گيريم.پناه بادى خاطرنشــان كرد: متاسفانه برخى افراد با 
رفتارهاى ناشايســت خود باعث زير سئوال بردن برگزارى مسابقات 
فوتبال محالت مى شوند.وى با تاكيد بر اينكه امسال به اصرار برخى 
اعضاى كميته اقــدام به برگزارى فوتبال بزرگســاالن كرديم، افزود: 
معتقدم در محالت فقط در رده ســنى فوتبال پايه بايد مسابقه برگزار 
كنيم چرا كه هدف ما ســالم ســازى جامعه و شناسايى استعدادهاى 

فوتبال سطح كوچه و خيابان ها است. 
ليگ فوتبال بزرگســاالن محالت همدان امسال با حضور 50 تيم در 

حال برگزارى است.

هزينه 16 تيم ليگ برترى
 500 ميليارد تومان است

 وزيــر ورزش و جوانان گفت: هزينه 16 تيــم ليگ برترى 500
ميليارد تومان اســت و با اين هزينه اوقات فراغت 50 ميليون نفر پر 

مى شود.
به گزارش ايســنا ، مسعود سلطانى فر در نشست كانون مربيان فوتبال 
تاثيــر ورزش را در جامعه مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: ورزش با 
تاثير اجتماعى باال در  ايجاد وحدت و غرور ملى  نقش چشــمگيرى 
دارد به طورى كه هيــچ عرصه اى مثل ورزش را نمى توان يافت كه با 
پيروزى و افتخار آفرينى يك تيم و يك ورزشكار تا اين حد دل يك 

ملت شاد و با بازتاب اجتماعى زياد همراه شود.
وزير ورزش و جوانان صعود مقتدرانه تيم ملى فوتبال به جام جهانى 
و درخشــش خيره كننده در جام جهانى روســيه را يكى از مصاديق 
وحدت و ارتقا غرور ملى نام برد و توضيح داد: در جام جهانى حتى با 
وجود باخت تيم ملى فوتبال ايران در برابر اسپانيا رهبر معظم انقالب 

اسالمى هم پيام تقدير دادند كه واقعا ارزشمند است.
او هم چنين پيروزى هاى بزرگ پرسپوليس و استقالل در ليگ قهرمانان 
آســيا را نيز از ديگر مصاديق فوتبالى در راستاى ايجاد شور و شعف 

مردم اعالم كرد.
ســلطانى فر در ادامه هزينه 16 تيم ليگ برترى فوتبال را بالغ بر 500
ميليارد تومان اعالم و اظهار كرد: فوتبال جامعه مخاطب گســترده اى 
دارد و هزينه كل تيم هاى ليگ برترى هم در حالى  500 ميليارد تومان 
است كه اين ميزان اوقات فراغت بيش از 50 ميليون نفر را با يك ابزار 
ســالم و خوب در طول يك سال پر مى كند و موجب شادى و نشاط 
مردم مى شــود؛ از طرفى اكثريت قريب به اتفاق تيم هاى ليگ برترى 
هم دولتى نيستند و منبع اعتبارات آن ها از جمله پرسپوليس و استقالل 
خارج از منابع دولت و از طريق سامانه هاى هوادارى تامين مى شود و 
از همه مهم تر تاثيرات ســازندگى و اجتماعى باال در كشور دارد و در 

جسم و روح مردم موثر واقع مى شود.

قهرمانان ورزشى در حوزه خود 
يك مجاهد هستند

 هر كدام از قهرمانان ورزشــى در حوزه فعاليت خود يك مجاهد 
هستند و در عرصه ورزشــى هر كجا رد پايى از دشمن ببينند، آن را 

خنثى مى كنند.
امام جمعه مالير در ديدار با جامعه ورزشــى شهرستان مالير افزود: 
ورزشــكاران در ميادين ورزشــى همانند رزمندگان دفاع مقدس در 
ميادين ورزشى نقشه دشمن را خنثى و جهاد ورزشى انجام مى دهند.

به گــزارش ايرنا حجت االســالم محمدباقر برقرارى بــا بيان اينكه 
خدمات ماندگار جامعه ورزش جلوى بسيارى از تهديدها و خطرها 
را مى گيــرد بيان كرد: اجر و مزد زحمات و تالش هاى شــما قابل 
جبران نيســت. امام جمعه مالير ادامــه داد: رهبر معظم انقالب جزو 
معدود مراجعى اســت كه ورزش حرفه اى را قبول دارند و به همين 

دليل ورزشكاران را همواره حمايت و تشويق مى كنند.
حجت االســالم برقرارى با بيان اينكه رهبرى از ورزشكاران به عنوان 
قهرمانان و جوانمردان تعبير مى كنند اظهار داشت: قهرمانان ورزشى 
ما با آمادگى مقابل حريف خود در ميدان ورزشى حاضر مى شوند و 

افتخار مى آفرينند، اين جوانمردى بسيار ارزشمند است.
وى نبود ورزش را آبستن بروز گرفتارى هاى بيشتر در جامعه دانست 
و گفــت: ورزش روحيه خودباورى را در بين جوانان تقويت كرده و 

اين روحيه در تمامى امور زندگى توسعه پيدا مى كند.
رئيس اداره ورزش و جوانان مالير نيز ســمت و سوى تمامى برنامه 
هاى ورزشى را در راستاى اجراى منويات رهبرى و آرمان هاى شهدا 
دانست و افزود: بهره گيرى از تاكيدات رهبر معظم انقالب در سرلوحه 

كارى جامعه ورزش شهرستان است.
مهدى رضايى استفاده از ديدگاه هاى ژرف رهبرى در عرصه ورزش 
را زمينه ساز موفقيت هاى بيشتر دانست و اظهار داشت: ورزشكاران 
در عرصه جنگ نرم و فضاى مجازى به عنوان ســرباز در خط مقدم 

تالش مى كنند.

"محمدسروش رنجبر" نابغه سنگين وزن 
ورزش كشــتى همدان در حالى مدال طالى 
رقابت هاى كشتى فرنگى بزرگساالن قهرمانى 
كشــور را تصاحب كرد كه ايــن افتخار او 

نصيب استانى ديگر شد.
به گزارش ايرنا، اين پديده كشتى سنگين وزن 
همدان در مســابقات قهرمانى كشتى فرنگى 
كشور به ميزبانى ســيرجان موفق به كسب 

مدال طال در وزن 130 كيلوگرم شد.
اما نكته جالب توجه اينكــه مدال طالى او 
نصيب استان خراســان جنوبى شد و همين 
مدال نيز باعث شــد تا خراسانى ها باالتر از 

همدانى ها در رده تيمى قرار بگيرند.
ســروش رنجبر در حالى ايــن مدال طال را 
نصيب اســتانى ديگر كرد كــه پيش از اين 
خواستار حضور در تركيب تيم همدان شده 
بود.مسئوالن تيم كشتى فرنگى همدان نيز با 
اين خواســته موافقت نكردند و دليل آن را 
شــركت نكردن اين كشتى گير در مسابقات 

انتخابى استانى دانستند.
آنها تاكيد داشتند كه مالك حضور در قهرمانى 
كشور، شركت در مســابقات استانى بوده و 
ســجاد اميدى با قهرمانى در كشتى فرنگى 
انتخابى همدان عازم رقابت هاى ســيرجان 

شد.
 اشــك طاليى نابغه سنگين وزن 

همدان
به گفته شــهريار رنجبر پدر اين كشتى گير 
سنگين وزن، كســب مدال طالى فرزندش 

اگرچه شــيرين و تكرار افتخارى ديگر براى 
اين گوش شكسته جوان بود، اما كشتى براى 

استانى ديگر موجب گريه بى امان او شد.
پدر سروش رنجبر در اين باره مى گويد: به 
هيچ عنوان نمى خواستيم با نام استانى ديگر 
در اين مسابقات شــركت كنيم اما متاسفانه 
دست اندركاران تيم همدان فرصت حضور 

فرزندم را گرفتند.
وى اضافه كرد: ســروش نفر اول وزن 130
كيلوگرم كشتى فرنگى همدان است كه سال 
ها هم براى اين اســتان افتخار كسب كرده و 
هم در رده دانشگاهى و تيم ملى نيز حضور 
مستمر داشــته اســت.رنجبر بيان كرد: قبل 
از شروع مســابقات از مسئوالن تيم همدان 
خواستيم تا ســروش با نفر اول انتخابى اين 
استان مســابقه دهد و كشتى گير برتر راهى 

قهرمانى كشور شود اما قبول نكردند.
وى گفت: آنها تمايل داشــتند تا ســروش 
در رقابت هاى قهرمانى كشــور بخشــى از 
مســابقات را كشــتى گرفته و سجاد اميدى 
نفر اول انتخابى همدان نيز بخشــى ديگر از 

مسابقات را براى اين استان كشتى بگيرد.
پدر اين كشــتى گير خاطرنشان كرد: به هر 
حال پسرم عالقه داشت با نام همدان قهرمان 
كشور شود اما مسئوالن مربوطه قبول نكردند 
و مجبور شديم با خراسان جنوبى اين افتخار 

را به دست آوريم.
وى يادآور شد: برگزارى مسابقه انتخابى بين 
ســروش رنجبر و ســجاد اميدى در همدان 

خواسته منطقى بود كه در نهايت نيز سروش 
ثابت كرد كه همچنان نفر اول كشتى فرنگى 

سنگين وزن همدان است. 
 حفظ سرمايه ها ضرورى است

سرپرست هيات كشــتى همدان نيز درباره 
ايــن اتفاق گفت: زمانى از اين تصميم مطلع 
شدم كه تيم همدان براى حضور در مسابقات 

قهرمانى كشور بسته شده بود.
رامين درويشــى افزود: ايــن تصميم را قبل 
از انتصابم به عنوان سرپرســت هيات كشتى 
اتخــاذ كرده اند و مربــوط به مديريت قبلى 

هيات كشتى استان است.
وى بيان كرد: معتقدم برگزارى مســابقه بين 
اين كشتى گير موفق و نفر اول انتخابى استان 
منطقــى بود چرا كه هــدف حضور برترين 

نفرات در قهرمانى كشور است.
درويشى تاكيد كرد: حفظ سرمايه هاى كشتى 
بسيار ضرورى است و نبايد موجب دلسردى 

و خروج نخبه هاى كشتى از استان شويم.
وى خاطرنشــان كرد: در دوره سرپرستى 
خود در راس هيات كشتى استان بر جذب 
و ترغيب تمامى ســرمايه كشتى استان اعم 
از پيشكسوتان، مربيان و ورزشكاران تاكيد 

دارم.
محمدســروش رنجبــر هفته گذشــته در 
وزن 130 كيلوگرم قهرمانى كشــتى فرنگى 
بزرگســاالن كشــور با وجود اينكه در رده 
ســنى اميدها قرار دارد، تمامى حريفان خود 
را شكست داد و به اردوى تيم ملى راه يافت.

ارائه رايگان امكانات 
ورزشى در دانشگاه 
آزاد همدان 
 مدير گروه تربيت بدنى دانشــگاه آزاد 
اســالمى همدان با بيــان اينكــه امكانات 
ورزشــى دانشــگاه آزاد همدان رايگان در 
اختيار دانشگاهيان است، گفت: بيش از 800

دانشــجوى تربيت بدنى از كاردانى تا دكترا 
در دانشگاه آزاد همدان مشغول به تحصيل 

هستند.
غالمرضا خاكسارى در گفت وگو با فارس 
اظهار كرد: همه امكانات ورزشى در دانشگاه 
آزاد همدان مانند سالن هاى بدن سازى، سالن 
تيراندازى، زورخانه، ســالن هاى ورزشى و 
زمين هاى فوتبــال به  طور رايگان در اختيار 
دانشــگاهيان اســت و مى توانند در اوقات 

فراغت از اين مجموعــه امكانات بهره مند 
شــوند.وى با بيــان اينكه تربيــت بدنى و 
ورزش به  عنوان عاملى پيش گيرنده از بروز 
ناراحتى ها و عوارض جسمى و روحى مورد 
توجه اســت، افزود: همچنين ثابت  شده كه 
ورزش از پيشروى پاره اى از بيمارى ها مانند 
امراض قند و نارســايى هاى قبلى ـ عروقى 
نيز جلوگيرى مى كند.مدير گروه تربيت بدنى 
دانشــگاه آزاد همــدان دربــاره امكانات و 
تجهيزات ورزشــى در واحد دانشــگاهى 
همدان گفت: خوشبختانه امكانات و ظرفيت 
مناسب ورزشــى خوبى در دانشــگاه آزاد 
واحد همدان وجود دارد كه موجب شــده 
به  عنوان قطب ورزشى در ميزبانى مسابقات 
كشورى شــناخته شــود.وى تصريح كرد: 
مجتمع ورزشى امام على(ع) واحد همدان با 
ظرفيت 3 هزار نفر كه مجهز به استانداردهاى 
الزم يك ســالن ورزشى است، زمين چمن 

استاندارد، مجتمع ورزشى پورياى ولى مجهز 
به سالن كشتى، ســالن واليبال و بدمينتون، 
تنيس روى ميز، ســالن تيراندازى 18 خطه، 
زمين تنيس، سالن مجهز بدن سازى، زورخانه 
بســيار مدرن و شيك شــهداى گمنام در 
دانشگاه آزاد اسالمى همدان امكانات بينظرى 
را فراهــم آورده است.خاكســارى تأكيــد 
كرد: وجود ســالن غذاخورى 2 هزار نفره 
و مجتمع خوابگاهــى 1600 نفره موجب 
شــده به  مثابه يك دهكده ورزشى، امكان 
برگزارى مســابقات در همدان فراهم شود 
و ميزبانى مسابقات سراسرى دانشگاه آزاد 
اســالمى در رشته هاى مختلف و همكارى 
و ميزبانى مسابقات فدراسيون هاى كشتى، 
جودو، كاراتــه، تكواندو و فوتبال مى تواند 
محل مناســبى براى معرفــى اين امكانات 
و درآمدزايى اين مجموعه در دانشــگاه را 

فراهم آورد.

مبارزه با حسن يزدانى 
يك جنگ بود

 كشتى گير آمريكايى مبارزه با حسن 
يزدانى را يــك جنگ واقعى خواند و از 
انگيزه باالى خود براى قهرمانى ســخن 

گفت.
به  گزارش  ايسنا ، ديويد تيلور، كشتى گير 
آمريكايى وزن 86 كيلوگرم كه ملقب به 
"شعبده باز" اســت موفق شد  روز شنبه 
با برتــرى برابر حســن يزدانى، قهرمان 
المپيك ريو گام اول را محكم بردارد. اين 
كشتى گير آمريكايى در ديدار نيمه نهايى 
هم قهرمان اروپا در سال 2017 از روسيه 

را شكست داد تا به فينال برسد.
ديويــد تيلــور درباره عملكــردش در 
رقابت هاى جهانى بوداپست، گفت : من 
هر روز چشمانم را مى بستم و به خودم 
مــى گفتم كه قرار اســت قهرمان جهان 
شــوم. هر روز وقتى كه به اين مســاله 
فكر مى كردم موهاى تنم ســيخ مى شد. 
در حال  حاضر به همان لحظه رسيده ام. 
خيلى خيلى احســاس خوش شانسى و 
خوشبختى مى كنم كه در كنار 9 كشتى گير 

خوب ديگر از آمريكا هستم.

مارادونا ادعاى خود در 
مورد مسى را تكذيب كرد

 ستاره سال هاى دور فوتبال آرژانتين 
اعالم كــرد هرگز نگفته اســت مهاجم 
بارســلونا 20 بار پيــش از يك بازى به 

دستشويى مى رود.
به  گزارش  ايسنا ، ديگو آرماندو مارادونا 
دوباره درباره ليونل مســى صحبت كرد. 
ســتاره ســابق ســال هاى دور تيم   ملى 
دورادوس  كنونى  ســرمربى  و  آرژانتين 
د ســينالوئا اظهارات تندى نســبت به 
مهاجم بارســلونا داشت. او گفته بود كه 
مســى توانايى رهبرى يك تيم را ندارد 
چون پيــش از آغاز  يك بازى 20 بار به 

دستشويى مى رود.
مارادونا پس از پيــروزى 3 بر 2 تيمش 
مقابل مينروس اعالم كرد مســى بهترين 
بازيكــن جهان اســت و مدعى شــد 
مى خواهند ايــن بازيكن را برابرش قرار 

دهند.
سرمربى ســابق تيم   ملى فوتبال آرژانتين 
گفت : مى دانم لئو چه كسى است. مى دانم 
كه او بهترين بازيكن جهان است. زمانى 
كه گفتم بازيكنان 20 بــار پيش از آغاز 
بازى به دستشــويى روند اسمى از مسى 
نبردم. آنها مى خواهند من را برابر مســى 
قرار دهند اما نمى توانند اين كار را انجام 
دهند. دوستى من و ليونل به قدرى بزرگ 
است كه شماها (روزنامه نگاران) مى توانيد 
درباره آن بنويســيد. من تنها گفتم مسى 

بزرگ ترين بازيكن جهان است.

اعزام تيم وزنه بردارى 
استان به مسابقات قهرمان 

كشورى
 تيم وزنه بردارى استان براى حضور 
در مســابقات قهرمان كشــور اعزام مى 
شوند. به گزارش روابط عمومى اداره كل 
ورزش و جوانان استان ، تيم وزنه بردارى 
استان براى حضور در مسابقات قهرمان 
كشور در رده سنى جوانان از دوم آبان به 
مدت يك هفته به اردبيل اعزام مى شوند. 
عباس زندى دسته 89 ، عليرضا خواجو 
وند دسته 109 كيلو، عليرضا زندى دسته 
109، امير محمد كمالى دسته 102 كيلو، 
مسعود كوليوند دسته 61 ،محمد حسين 
گلپرور دسته 81 ، محمد صالح شيرزادى 
دســته 96 بــه مربيگرى محمــد رضا 
شيرزادى و سرپرستى امير حسين حسنى 
در اين مسابقات حاضر مى شوند.الزم به 
ذكر است امين حاجى على بابا به عنوان 
داور در اين مسابقات حاضر خواهند شد.

باخت همدان به ورزشكار خودش

جايي كه طالي 
كشتي گيرش خريدار نداشت
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■ حديث:
امام علي(ع):

خردمند با همتاى خود ، الفت مى پذيرد . 
غرر الحكم : ج 1 ص 85 ح 326

لزوم ورود بخش خصوصى
 به حوزه باستان شناسى

 معاون ميراث فرهنگى كشور اظهار كرد: «بخش زيادى از پروژه هاى 
باستان شناســى كشــور توســط دولت و حاكميت اداره مى شــود و با 
بودجه محدود امكان به كارگيرى تمام باستان شناســان نيســت؛ از اين 
رو همچون ســاير رشته ها شــمار افراد بيكار در اين حوزه زياد است.» 
محمدحســن طالبيان افزود: «با امداد بخش خصوصى در شــاخه هاى 
مختلف باستان شناسى و با به كارگيرى باستان شناسان در تحليل و تفسير 
و پژوهش و شناســايى اشــيا، چرخ اقتصادى باستان شناسى كشور بهتر 
خواهد چرخيد و بيكاران اين رشــته صاحب شــغل و درآمد خواهند 
شــد.» وى تاكيد كرد: «به اين منظور و براى روان سازى و رونق اقتصاد 
ميراث فرهنگى چند پيش نياز الزم است. يكى اينكه دولت ميراث فرهنگى 
را به عنوان ابزار توســعه پايدار شناخته و با بهره گيرى از تجارب گذشته 
آن را در اولويــت قرار دهد و پشــتيبانى كند. بخش خصوصى هم بايد 
بداند به كمك ارزش گذارى و تحليل كارشناســى باستان شناسان روى 

اشيا، دارايى منقول آنها قيمتى چند برابرى پيدا خواهد كرد.»

ضرورت پرداختن به مطالبات مالكان 
خانه هاى تاريخى

 عضو كميسيون فرهنگى مجلس با بيان اينكه نمى توان از يكسو مالكان 
خانه هــاى تاريخــى را وادار به حفظ خانه ها كرد و ازســوى ديگر آنها را 
مــورد حمايت قرار نداد اظهار كرد: «پيگيرى مشــكالت مالكان خانه ها و 
عمارت هــاى تاريخى همچون خانه معروف به «خانه شــهرزاد» ضرورى 

است.»
طيبه سياوشى شــاه عنايتى با اشاره به ادامه اختالف ها ميان مالكان شخصى 
عمارت هاى تاريخى با سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
و شهردارى ها افزود: «بررسى طرح يك فوريتى حمايت از مرمت و احياى 
بافت هاى تاريخى، فرهنگى و توانمندســازى مالكان و بهره برداران بناهاى 
تاريخــى - فرهنگى در كميســيون فرهنگى مجلس ادامــه دارد تا در پى 
تصويب آن در صحن علنى تســهيالت و امكاناتى به مالكان شخصى داده 
شود و اختالف ها و مشكالت كاهش پيدا كند.» وى با بيان اينكه حفظ چنين 
بناهايى به عنوان پيشــينه تاريخى كشور در گرو حمايت مادى و معنوى از 
اين آثار تاريخى اســت، ادامه داد: «نمى توان از يك طرف مالكان را وادار به 
حفظ خانه ها كرد و از طرف ديگر از آنها حمايت نكرد. موانع قانونى بايد 
مرتفع شوند و اميد است با تصويب طرح مذكور در صحن علنى مجلس، 
مشكالت و اختالفات بين دستگاهى حل شود و راهى نيز جلوى پاى مالكان 
بناهاى شــخصى قرار گيرد.»وى با بيان اينكه سازمان ميراث فرهنگى بايد 
وام هايى با بهره پايين به مالكان شخصى خانه ها دهد يا اجازه تغيير كاربرى 
از مســكونى به كاربرى هاى تجارى همچون رستوران و... با اعمال نظارت 
داده شــود تا مالك به سودآورى برسد، تصريح كرد: «بايد بررسى كرد چرا 
مالك خانه اى كه لوكيشن فيلمبردارى سريال شهرزاد است، در نظر دارد اين 
اثــر تاريخى را از ثبت ملى خارج كند و بايد در جهت رفع آن تالش كرد 

هرچند احتمال همان است كه گفته شد.»
وى با بيان اينكه حال خانه بزرگ آقاى ســريال شهرزاد كه واقع در خيابان 
پيروزى تهران و متعلق به بنياد مستضعفان است نيز خوب نيست خاطرنشان 
كرد: « بايد هرچه سريع تر براى خانه ها و عمارت هاى تاريخى شهر تهران و 
ديگر شهرها چاره اى انديشيد. در نظر گرفتن تسهيالت، وام هاى بالعوض و 
بدون بهره براى مالكان بناهاى شخصى، معافيت از عوارض شهردارى و... 
از جمله اقداماتى است كه مى توان در راستاى حمايت از خانه هاى تاريخى 
انجام داد.» سياوشى بوروكراسى ادارى مزمن كه سيستم ادارى به آن گرفتار 
شده را سد ديگرى در برابر اين مساله دانست و افزود: «نهادها امور را مرتبا 
به يكديگر ارجاع مى دهند و اين مساله فرآيند كار را بسيار كند و طاقت فرسا 
كرده اســت كه در نهايت منجر به بى رغبتى مالكان به ادامه راه يا ريزش و 

نابودى بناها خواهد شد.»

راه اندازى سامانه جديد 
«صدور مجوز چاپ و نشر كتاب» 
 دفتر توســعه كتاب  و كتابخوانى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، سامانه جديدى را به منظور «صدور 
مجوز چاپ و نشر كتاب»در دسترس ناشران قرار داده 

است.
به گــزارش روابط عمومى معاونــت امور فرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى، دفتر توسعه  كتاب 
و كتابخوانى با توجه به مشكالت سامانه صدور مجوز 
نشــر كتاب، ســامانه جديدى را جهت بهبود فرآيند 
«صدور مجوز چاپ و نشــر كتاب در اختيار ناشران 
قرار داده اســت. بر اساس اين گزارش تمامى ناشران 
مى توانند از تاريخ  18 مهر ماه ســال جارى اطالعات 
مربوط  پروانه  نشر خود را در سامانه جديد وارد كنند 
و پس از راســتى آزمايى، امكان دسترسى آنها به ثبت 
كتاب فراهم خواهد شد. در سامانه ى جديد، سرويس 
(OTP كلمــه عبــور يك بار مصــرف) جايگزين 

سخت افزار Token شده است.
ورود اطالعات بايد توسط مدير مسئول انجام شود و 
مسئوليت هرگونه بهره  بردارى از اطالعات ثبت شده 

به عهده مديرمسئول است. 
ناشــران براى رجوع به سامانه جديد مى توانند اينجا  

كليك كنند.
 

دانشگاه آزاد همدان برگزار مى كند
مسابقه هنرى در پياده روى 

اربعين حسينى
 همزمان با فرارســيدن اربعين حسينى و حركت 
سيل مشتاقان اباعبداهللا الحسين (ع) به سمت كربالى 
معلــى، عالقمندان هنر خــود را در اين پياده روى به 

معرض نمايش بگذارند.
به گزارش فارس ، به همت بسيج دانشجويى دانشگاه 
آزاد همدان مســابقه ويژه پياده روى اربعين حسينى 
در ســال 97 برگزار مى شــود؛ عالقمندان مى توانند 
در بخش هاى عكاســى، دلنوشته، شعر و قطعه ادبى، 
داستان نويسى و مستندســازى در مسابقه پياده روى 

اربعين حسينى شركت كنند.
شــركت كنندگان مى توانند آثار خود را تا 20 آبان ماه 
به دفتر بســيج دانشجويى دانشــگاه آزاد همدان در 

ساختمان فارابى تحويل دهند.
متقاضيان شــركت در مســابقه آثار خود را با كيفيت 
مطلوب ارائه كنند كه در پايــان به آثار برتر هدايايى 
نفيس و به آثار شايسته ضمن تقدير، لوح سپاس اهدا 

خواهد شد.
نكته قابل توجه اينكه آثار ارسالى حتماً بايد مربوط به 
ســال 97 بوده و توليد خود دانشجويان باشد، در غير 

اين صورت به آثار ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مهلت ارسال اثر به جشنواره كتاب 
و رسانه تمديد شد 

 مهلت ارسال اثر به هفدهمين دوره جشنواره كتاب 
و رسانه تا چهارم آبان ماه تمديد شد. 

 هفدهمين جشــنواره كتاب و رسانه با هدف افزايش 
توجه به كاركردهاى رســانه در حوزه نشر و ترويج 
كتاب خوانى در هفته كتاب برگزار مى شــود. در اين 
جشنواره طبق روال هر ســاله، با بهره گيرى از دانش 
و تجربه فعاالن خبره دو حوزه رســانه و كتاب، آثار 
رسانه اى انتشــار يافته در زمينه كتاب و نشر بررسى 

مى شود.
در اين دوره از جشــنواره كتاب و رســانه، عالوه بر 
بخش عكس كه سال گذشته به بخش هاى جشنواره 
افزوده شد، دو مبحث آثار طنز و مطالب منتشر شده 
در فضــاى مجازى نيز به رقابــت و داورى هاى اين 
دوره اضافه شــده است. همچنين در اين دوره، براى 
نخســتين بار، كليه مراحل ارايه آثار و نيز داورى ها به 
شــكل مكانيزه ديجيتال انجام خواهد شد و نيازى به 

ارسال فيزيكى آثار نيست.
آثارى كه در فاصله اول مهر 1396 تا پايان شــهريور 
1397 در رســانه ها منتشر شــده اند، در اين دوره از 

جشنواره مى توانند شركت كنند.

زباله فضايى در كاليفرنيا فرود آمد
 يك مخزن سوخت ماهواره «ايريديوم» در باغ گردوى كشاورزى 
در كاليفرنيا فرود آمده اســت. به گزارش مهر، كشاورزى هنگام پياده 
روى در هانفــورد واقع در ايالت كاليفرنيا در باغ گردوى خود با يك 
زباله فضايى روبرو شــد.البه الى درختان بــاغ اين مرد يك تكه فلز 
درهم پيچيده وجود داشــت كه بخش هايى از آن ســوخته و نابود 
شده بود.اين شى گنبد شكل در حقيقت گرما و نيروهاى ويران كننده 
خارق العاده اى را تحمل كرده بود و با وجود اصطكاك و فشار زياد 
اتمسفر بازهم در زمين فرود آمده بود.طبق گزارش رسانه هاى محلى، 
كشــاورز با مقامات محلى تماس گرفت. نيروى پليس نيز اين شى را 
به مقر هوايى واندربرگ برد. در آنجا مشخص شد اين شى فضايى در 

حقيقت مخزن سوخت يك ماهواره است.

ربات چمن زن ضدسرقت به بازار آمد 
 از اين پس براى كوتاه كردن چمن هاى بلند نيازى به صرف وقت 
فراوان نداريد و دســتگاه هاى چمن زن رباتيك مى توانند در مدت 

زمان كوتاه و با دقت باال اين كار را انجام دهند. 
 Husqvarna بــه گــزارش فــارس، ربــات چمــن زن كــه 

۳۱۵X Automower نام دارد، 2000 دالر قيمت دارد.
 ربات يادشده با اســتفاده از يك اپليكيشن تلفن همراه مديريت مى 
شود و مى تواند از طريق دوربين ها و حسگرهاى خود محيط اطراف 
را به طور كامل شناسايى كرده و براى مسير حركت خود برنامه ريزى 
كنــد. البته كاربر هم مى تواند همين كار را از طريق اپليكيشــن تلفن 
همراه انجام دهد.اين ربات بعــد از اتمام فعاليت به طور خودكار به 

محل شارژ خود بازمى گردد تا برق مورد نياز را دريافت كند. 

عملياتى شدن ايده هاى جذاب براى آب 
گرفتن از هوا 

 با گرمايش فزاينده كره زمين و تخريب محيط زيســت، منابع آبى 
بشــر نيز رو به كاهش است و لذا ابداع روش هاى خالقانه براى تهيه 

آب افزايش يافته است. 
 بــه گزارش فارس، با گرمايش فزاينــده كره زمين و تخريب محيط 
زيســت، منابع آبى بشر نيز رو به كاهش است و لذا ابداع روش هاى 

خالقانه براى تهيه آب افزايش يافته است.
 يكى از اين ايده ها اســتفاده از هــوا و جو كره زمين براى تهيه آب 
است.در محيط اطراف كره زمين و در هواى اطراف ما عناصر تشكيل 
دهنده آب يعنى هيدروژن و اكســيژن بــه وفور وجود دارند، اما بايد 

روشى براى تركيب اين دو ماده با يكديگر پيدا كرد.

ساخت دستگاه فورس اسپينينگ با قابليت 
توليد نانوالياف در زمان كم

 پژوهشگران واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى موفق به 
ساخت دستگاه فورس اسپينينگ با قابليت توليد نانوالياف در زمان كم 

با حجم بسيار باال شدند.
به گزارش ايســنا، وحيد بذرافشان، محقق رشــته مهندسى پليمر 
دانشكده نفت و مهندســى شيمى واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
آزاد اسالمى درباره اهميت ساخت اين دستگاه، گفت: امروزه نانو 
الياف پليمرى كاربرد بســيار فراوانى در عرصه صنعتى و تحقيقاتى 
دارند. نانو الياف پليمرى بســيار مورد توجه محققان و صنعتگران 
در سراسر دنيا قرار گرفته است، به طورى كه اين دانش روز به روز 

در حال پيشرفت است. 

اجاق هوشمندى كه فقط با نور 
پخت و پز مى كند 

 به زودى يك اجاق هوشــمند كوچك به قيمت 1000 دالر روانه 
بازار مى شــود كه حتى ســريع تر از اجاق هاى عادى قادر به پخت 

و پز است. 
 بــه گزارش فارس، به زودى يك اجاق هوشــمند كوچك به قيمت 
1000 دالر روانه بازار مى شود كه حتى سريع تر از اجاق هاى عادى 

قادر به پخت و پز است.
 ايــن اجاق گاز كــه براوا نام دارد تنها از نور بــراى پخت انواع غذا 
اســتفاده مى كند و لذا انرژى بســيار اندكى مصرف مى كند و برخى 
انواع غذا را نيز با ســرعت بيشترى در مقايســه با اجاق هاى عادى 

مى پزد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهاي كوچك زنگ زده

■ قد  س2........ ... الزانيا - آخرين بار كي سحر را 
ديدي - سوفي و ديوانه

■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2........................................ تنگه ابوقريب

جاده قديم
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير....... . هشتك - مغزهاي كوچك 
زنگ زده

 اخصاص نيافتن اعتبار ملي يا استاني به برگزاري 
اجالس جهاني گردشــگري شــايد مانع برگزاري 

رويداد نباشد اما يك چالش جدي خواهد بود.
ايــن مهم را مي توان از شــرايط موجود و حاكم بر 
روزهاي پرتكاپــوي متوليــان برگزاركننده رويداد 

استنباط كرد.
وقتــي بنــاي ميزباني همــدان از 2 رويــداد مهم 
گردشگري در همدان گذاشته شد همه تصورات به 
اين سمت و سو حركت كرد كه آبي از اين اتفاقات 
جهاني در ديگ اقتصادي جامعه محلي گرم خواهد 
شــد اما با پيش رفتن برنامه ها چنين شرايطي حاكم 

نشد.
ميزباني همدان از كنفرانس بين الملل «همدان 2018» 
و كسب عنوان پايتخت گردشگري قرار بود اتفاقات 
متمايز را در زمينه جــذب اعتبارات براي و به نفع 

استان رقم زند.
در همان روزهاي ابتداي ســال 2018 پس از انتشار 
تحليل هــاي تأثيرگذار رســانه ها و پيگيري مجدانه 
نيكبخت، اســتاندار همدان 10 ميليارد تومان اعتبار 
ملي به استان همدان براي برگزاري رويداد «همدان 

2018» اختصاص پيدا كرد.
14 بهمن ماه 1396 بود كه با اعالم رســمي اين خبر 
همه رسانه ها نوشتند كه تخصيص مبلغ 10 ميليارد 
تومان اعتبار به رويداد گردشگري 2018 در همدان 
حتمي شــد. خبرگزاري فارس در اين تاريخ به نقل 
از نماينده مردم همدان و فامنين نوشت «10 ميليارد 
تومان براي 2 رويداد گردشــگري 2018 در همدان 

اختصاص يافت».
در اين خبر امير خجسته صراحتاً اعالم كرد به دنبال 
عدم درج اعتبار مورد نياز ســال 97 براي 2 رويداد 
بين المللي و آســيايي در همــدان پيگيري موضوع 
توســط بنده و آقاي حاجي بابايي در دســتور كار 
قرار گرفت و باالخره پس از پيگيري هاي متعدد اين 

اعتبار را براي جذب به استان هدايت كرديم.
19 اسفند 1396 خبرگزاري تسنيم به نقل از ابراهيم 
مولوي، رئيس شوراي شهر نوشت: «اعتبار برگزاري 
رويداد بين المللي «همدان 2018» 10 ميليارد تومان 

است».
موضوع به اينجا ختم نشد و پي در پي رسانه ها تيتر 
زدند و خبر از اختصاص 10 ميليارد تومان اعتبار به 

2 رويداد بين المللي «همدان 2018»  دادند.
پــس از ايــن در تاريــخ 14 فروردين مــاه 1397
خبرگزاري تســنيم بار ديگر به نقل از امير خجسته، 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراي 

اسالمي نوشــت: «اعتبار رويداد سال 2018 همدان 
به 12 ميليارد تومان رسيد.

خجســته كه در تاريخ ياد شده در دبيرخانه رويداد 
حضور پيدا كرده بود، با تأكيد بر اينكه رويداد 2018 
در حوزه گردشگري تأثيرگذار است و ايجاد اشتغال 
را موجب مي شود و با بسيج همگاني بايد استان را 
به جهت دستيابي اهداف هدايت كند، خبر داده بود 
بودجه برگزاري رويدادهاي ســال 2018 همدان از 
10 ميليارد تومان به 12 ميليارد تومان رســيد و در 
هيأت دولت نيز پيگيري هاي الزم انجام مي شود كه 

هر آنچه مورد نياز است، تأمين شود.
پــس از آن خبرگــزاري ايرنــا هــم در تاريخ 14 
فروردين ماه 1397 به نقــل از نماينده مردم همدان 
و فامنين در مجلس شوراي اسالمي نوشت: «بودجه 
پيشــنهادي براي برگزاري رويــداد «همدان 2018» 
از 100 ميليــارد ريال بــه 120 ميليارد ريال افزايش 

يافت».
كوتاه ســخن آنكــه اين چرخ گــردون چرخيد تا 
روزگار بــه شــهريورماه 1396 رســيد و كنفرانس 
بين المللي «همدان 2018» به مرحله اجرا رسيد. در 
تاريخ 3 شهريور 1397 رسانه ها به نقل از نيكبخت، 
استاندار همدان نوشتند: «اعتبار ابالغي 2018 براي 
همدان 9 ميليارد تومان اســت كه يك دوم آن مبلغي 

بالغ بر 4/5 ميليارد تومان به استان همدان اختصاص 
يافته است، اما هنوز 4/5 ميليارد تومان ديگر از اين 
اعتبار اختصاص يافته بالتكليف است. آيا قرار است 
12 ميليارد اعتبار وعده داده شــده با تنها يك ســوم 
اين مبلغ محقق شــود؟ چــرا بايــد در پيچيدگي 
برنامه ريزي ها همچنان اعتباري كه مي توانست سهم 
اســتان باشد و امروز كه اجالس جهاني گردشگري 
در واپســين لحظات آغازين با اعتبــارات محدود 
دست وپنجه نرم مي كند، در آرزوي نبود پول، برخي 

از برنامه هاي پيشنهاددهندگان را ناديده بگيرد؟ 
مردم اســتان اميدوار بودند بــه نام اجالس اعتباري 
شــاخص به همدان اختصاص يابد كه به واسطه آن 
تحولي در حوزه گردشگري ملموس باشد اما هرگز 
اين اتفاق رخ نداد و حتي به بهانه رويداد بين المللي 
درآمدي عايد همدان نشــد. حــال انتظار مي رود با 
پاي كار ماندن مسئوالن و بويژه استاندار كه همواره 
دغدغــه تأمين اعتبــارات را داشــت، مابقي اعتبار 
اجالس جهاني گردشــگري و كنفرانس بين المللي 
همدان تأمين شود و در اين روزهاي باقيمانده تا از 
راه رسيدن ميهمانان سازمان جهانگردي، طرح هاي 
نو راه اجرايي شــدن را باز كنــد كه اگر غير از اين 
باشــد، نمي توان ادعا كرد تحول شامل حال حوزه 

گردشگري در استان بشود.

تنها يك سوم اعتبارات وعده داده شده همدان 2018 اختصاص يافت

بودجه 2018 آب رفت

برگزارى برنامه هاى دهه آخر 
صفر در استان هاى كشور با 

همكارى بنياد امام رضا(ع) 
 معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: 
با توجه به اينكــه ترويج فرهنگ رضوى نبايد 
مختص دهه كرامت باشد، بنياد بين المللى امام 
رضا (ع) ويژه برنامه هايى براى اين امر در دهه 
آخر صفر و ايام شــهادت حضــرت رضا(ع) 

برنامه ريزى كرده است 
على اصغر كارانديش مروســتى بــا بيان اينكه 
ترويج فرهنگ رضوى نبايــد محدود به زمان 
خاص در ســال شود، اظهار كرد: در اين راستا 
ويژه برنامه هايى از ســوى بنياد بين المللى امام 
رضا (ع) پيشــنهاد شــد كه در ايام پايانى ماه 
صفر؛ با همكارى اين بنياد بين المللى و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى با هدف ترويج فرهنگ 
رضوى در تمامى اســتان هاى كشــور برگزار 

شود.
رييس هيــأت مديره بنيــاد بيــن المللى امام 
رضا(ع)، با بيان اينكه اين برنامه ها در استان هاى 
مختلف برگزار مى شــود، افزود: از آنجايى كه 
هدف ترويج فرهنگ دينى اســت، برنامه هاى 

محتوايى درنظر گرفته شده است.
وى تصريح كرد: برنامه هاى درنظر گرفته شده 
شامل شــب هاى شــعر آيينى، اجراى تعزيه 
و نمايــش آيينى، ســخنرانى و نشســت هاى 
تخصصى با موضوع سيره اهل بيت(ع) به ويژه 

سيره امام رضا(ع) است. 
كارانديش مروســتى ادامه داد: ايــن برنامه ها 
با كمك ادارات كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
استان ها برگزار مى شود و استان هايى كه آمادگى 
خود را جهت برگزارى اين برنامه ها اعالم كنند، 
از ســوى بنياد امام رضا(ع) پيگيرى هاى الزم 
جهت برگزارى نمايشگاه،شب هاى فرهنگى و 

ديگر مراسم ها صورت خواهد گرفت.
وى همچنين بر ضرورت توســعه زمانى برنامه 
هاى جشــنواره بين المللى امام رضا (ع) تاكيد 
كــرد و گفت: طبق برنامه ريــزى هاى صورت 
گرفتــه، بنا داريم ارتباط خود را با اســتان هاى 
مختلف كشور براى برگزارى هفته هاى فرهنگى 
با موضوع ســيره اهل بيت(ع) و به ويژه سيره 
رضوى حفظ كنيم و اين برنامه ها مختص دهه 
كرامــت و ايام ميالد حضرت رضا(ع) نخواهد 

بود و در طول سال برگزار خواهد شد.
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■ بدون شرح!!!
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