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برتر جهان شد

كمك 
الكترونيكي 
جايگزين صندوق 
صدقات مى شود

قايقرانان همدانى 
براى سهميه 
المپيك 2020 
پارو مى زنند

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

5

يادداشت روز

2

وقتي مقام قضايي
 از حقيقت هاي تلخ مي گويد

 صحبت هاي معاون پيشگيري از وقوع 
جرم دادگســتري همدان در نشست اخير 
خود با اصحاب رسانه  استان حاوي نكات 
تأمل انگيزي اســت كه بيانگر حقيقت هاي 
تلــخ از جامعه و زندگي فردي و اجتماعي 
مردم مي باشــد. حقيقت هاي تلخي كه در 
شــهر خودمان و بيخ گوش انســان هاي با 
ظاهر و باطن عاقل اتفاق مي افتد و كســي 
هم متوجه نيست و يا خودش را به كوچه 
علي چپ مي زند.حرف هاي آقاي ســعيد 

گلستاني از اين جا شروع مي شود...

خبـر

6

 مديريت صحيح منابع و 
مصارف راهكار 
حل مشكالت است

 رئيس انجمن كارفرمايان استان همدان 
با بيان اينكه بــا مديريت صحيح بر منابع 
و مصــارف مى توانيم از عهــده بحران ها 
برآييم گفت: مقام معظم رهبرى به درستى 
راهكار برون رفت از اين مشــكالت را در 
داخل كشــور معرفى كردند كه بايد مورد 
توجه باشــد.حميدرضا رهبر با بيان اينكه 
بيانيــه گام دوم انقالب مقام معظم رهبرى 
بسيار پرمغز اســت و درك و عمل به آن 
براى همه مسئوالن الزم و ضرورى است.

امروز و هرروز به نام مادر است

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
والدت حضرت فاطمه زهرا(س) و 

روز زن را تبريك مي گوييم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مصطفى آزادبخت 
 معاون محترم سياسى، امنيتى استاندار همدان

 انتصاب شايسته حضرتعالى كه بيانگر تعهد، 
برجسته  هاى  شايستگى  و  ،لياقت  كارآمدى 
اسالمى  نظام  به  خدمت  هاى  صحنه  در  شما 
است را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده،  
نظام  اهداف  پيشبرد  در  همواره  است  اميد 

مقدس جمهورى اسالمى موفق و مويد باشيد.
نظام اهداف  پيشبرد در  همواررره  است  اميد 
بباشيد. مقدس جمهورىىااسالمى موفقو و مويويدد

نـورا... ابـراهيمــى

تاكيد بر نظارت فعاليت اسكان مسافران 

خانه مسافرهاي همدان شاكي ندارند
■ قانون مقابله با خانه مسافرهاى بدون مجوز وجود دارد

 نماينده مردم همــدان در مجلس با 
بيــان اينكه در حال رايزنى با نمايندگان 
هســتيم كه تا ضمن حمايت از شوراها، 
بر آنها نيز نظارت شــود، گفت: نزديك 
بــه 90 امضا در مجلــس از نمايندگان 
جمع آورى شــده تــا مطابــق آن تمام 
اطالع  به  اســالمى  شوراهاى  مصوبات 

نمايندگان برسد. 
امير خجسته درباره نامه نمايندگان مردم 
همدان در مجلس بــه فرماندارى براى 
ارســال نســخه اى از مصوبات شوراى 

اسالمى شهر همدان به دفاتر آنها اظهار 
داشــت: در حال حاضر نمايندگان بايد 
ارتبــاط صميمى، خــوب و نظارتى با 

شوراى اسالمى شهر داشته باشند.
وى افزود: شوراى اسالمى شهر پارلمان 
محلى اســت و پارلمان ملى بايد آن را 
حمايــت كند كه حمايت ما نيز شــامل 
نظارت بر مصوبات آنها مى شــود امرى 
كه جــز وظايف نمايندگان مجلس بوده 

اما تا كنون انجام نداده اند.
نماينده مــردم همــدان در مجلس در 

گفت وگو با  تسنيم ، ابراز كرد: هم اكنون 
در حال رايزنى با نمايندگان هستيم كه تا 
ضمن حمايت از پارلمان هاى محلى، بر 
آنهــا نيز نظارت كنند چرا كه نمايندگان 
بايد از اتفاقات موجود در ســطح شهر 
با خبر باشــند و گرنه نمى تواند به وقت 
لزوم درباره آن اقدامات تصميم گرفته و 

يا حمايت كنند.
 وى عنوان كرد:  به نظر من اين حركت 
بســيار خوبى در عرصه نظارتى اســت  
بــه همين دليل نزديك بــه 90 امضا در 

نمايندگان جمــع كرده ايم  مجلــس از 
تا مطابق آن تمام مصوبات شــوراهاى 
اسالمى شهر به اطالع نمايندگان مجلس 
برسد  ومعلوم شود در اين شورا ها چه 

مى گذرد.
خجســته با تاكيد براينكــه ارائه اين 
طرح به مجلس براى حمايت بيشــتر 
است،  شــهر  اسالمى  شــوراهاى  از 
بدانند  بايــد  شــوراها  كرد:   تصريح 
تنها نيســتند و پارلمــان ملى از آنها 

مى كند. حمايت 

موزه دفاع مقدس
 از نقاط گردشگرى همدان است

 رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان از تشكيل كميته اى براى بررسى مباحث مورد 
نظر حفظ باغ موزه دفاع مقدس در آينده اى نزديك خبرداد.

كامران گردان گفت: حفظ و نشر ارزش هاى دفاع مقدس براى همه اقشار جامعه به ويژه 
نسل جديد كه دوران دفاع مقدس را نديدند بسيار حائز اهميت است.

به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى شهرهمدان، گردان با بيان اينكه امروز موزه 
دفاع مقدس به يكى از نقاط گردشــگرى همدان تبديل شــده است، افزود: بخشى از 
دالورمردى هــاى جوانان اين مرز و بوم در دوران دفاع مقدس، در اين موزه به تصوير 

كشيده شده است.
وى با اشــاره به اينكه شورا و شهردارى آمادگى همكارى با موزه دفاع مقدس را دارد، 
اضافه كرد: ما هم به دنبال حفظ اين موزه هســتيم و در اين راســتا نقش خود را ايفا 
خواهيم كرد.رئيس شــوراى شــهرهمدان با بيان اينكه كميته اى براى بررسى مباحث 
مورد نظر موزه دفاع مقدس ايجاد مى شود، يادآور شد: جلسات مختلف براى كمك به 
نگهدارى موزه برگزار خواهيم كرد چرا كه هيچ يك از اعضاى شورا مخالفتى با كمك 

شهردارى به اين موزه را ندارند.

آغاز وزش باد شديد 
و بارش برف و باران 

ــاد  ــدان از وزش ب ــتان هم ــى اس ــى اداره كل هواشناس ــط عموم ــر رواب  مدي
ــر داد.  ــات خب ــرف در ارتفاع ــاران و ب ــارش ب ــروع ب ــديد و ش ش

نورخــدا ســاكى در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا اعــالم ايــن خبــر اظهــار كــرد: بــا 
ــنبه  ــر سه ش ــس از ظه ــى، از پ ــن نقشــه هاى هواشناس ــه بررســى آخري توجــه ب
ــارش  ــاعات ب ــى از س ــى در برخ ــامانه بارش ــت س ــا فعالي ــه ب ــان هفت ــا پاي ت
ــارش بــرف در اســتان  ــا  احتمــال رعــد و بــرق و در مناطــق مرتفــع ب ــاران ب ب

مى شــود.  پيش بينــى 
را  شــديد  بــاد  وزش  بارشــى  ســامانه  فعاليــت  طــى  داد:  ادامــه  وى 
جمعــه  و  شــنبه  پنــج  چهارشــنبه،  روزهــاى  از  ســاعات  از  برخــى  در 

داشــت.  خواهيــم 
درپايــان  همــدان  اســتان  هواشناســى  كل  اداره  عمومــى  روابــط  مديــر 
خاطرنشــان كــرد: بــا توجــه بــه وزش بــاد شــديد بــه خصــوص در 3

ــاى  ــا و بنره ــه تابلوه ــارت ب ــدن خس ــال وارد ش ــه احتم ــى هفت روز پايان
دارد.  وجــود  تبليغاتــى 

درخواست نمايندگان 
براى اطالع از مصوبات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

مديركل اقتصاد و دارايى استان خبر داد

116 ميليون دالر 
سرمايه گذاري خارجي 

در همدان
■ ادارات دولتي با بهره گيري از اوراق تهاتر بدهي هاي خود را تسويه كنند

■ اموال مازاد دولتي شناسايي و به فروش مي رسد
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

394 دستفروش همدانى كارت شناسايى گرفتند
 سرپرســت مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شــهردارى همدان گفت: 

دستفروشان و بساط گستران همدان شناسنامه دار مى شوند. 
حسين مردانى اظهار كرد: همزمان با اجراى طرح ساماندهى دستفروشان و استقبال از بهار 
كارت هايى با كد تعريف شده صادر و محلى ثابت براى استقرار هر كدام از دستفروشان 

مشخص مى شود. 
وى تصريح كرد: تاكنون 394 نفر از دستفروشان و بساط گستران واقعى ثبت نام و پس 
از ارائه مدارك شناســايى و احراز هويت براى آنها كارت شناســايى صادر و كاورهاى 

متحدالشكل به همراه چاپ لوگوى شهردارى با عنوان "طرح ساماندهى بساط گستران"در 
اختيار آنها قرار مى گيرد. وى خاطرنشــان كرد: اجراى اين طرح در ايام پايانى سال و از 
دهم اسفندماه 97 با راه اندازى روزبازار پياده راه اكباتان از ساعت 8 صبح الى 8 شب و 

نيز شب بازار پياده راه بوعلى از ساعت 8 شب اجرا و عملياتى خواهد شد. 
مردانى افزود : با توجه به مشكالت معيشتى و اقتصادى جامعه، سياست شهردارى عارى 
از هر گونه برخورد قهرى با دستفروشــان و حذف آنهاست و در طرح ساماندهى، منافع 
شــهروندان و دستفروشان در نظر گرفته شده و با شناسنامه دار شدن آنها ضمن شناسايى 
دستفروشان واقعى و بومى، شــهروندان با اعتماد بيشترى از دستفروشان خريد مى كنند 
چرا كه اطمينان دارند دستفروشان در سامانه شهردارى، شناسنامه و داراى كد مشخص و 

تحت نظارت به فعاليت مشغول هستند. 
سرپرست مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى همدان گفت: در اين طرح 
منافع مغازه داران و واحدهاى صنفى نيز در نظر گرفته شــده و با تمركز دستفروشان در 
مكانهاى مناســب ، ثابت و در ساعت هاى مشخص ، رونق بازار نيز به صورت هدفمند 

در نظر گرفته مى شود. 
وى با تأكيد بر حفظ حقوق شــهروندى و اشاره به ازدحام جمعيت در معابر شهرى در ايام 
پايانى سال، اظهاركرد: اجراى اين طرح ضمن در نظر گرفتن معيشت دستفروشان و مغازه داران 
، آزادسازى معابر عمومى و سهولت تردد شهروندان موجب حذف زوايد بصرى و نظارت 

بيشتر  و به دنبال آن ايجاد آرامش ، نشاط و امنيت در جامعه را در پى داشت.

آموزشهاي مهارتي از بحران هاي اجتماعي 
جلوگيري مي كند

  معاون سياســي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان گفت: آموزش 
هــاي مهارتي به ويژه مهارت هاي فني و حرفه اي از بروز بحران هاي 

اجتماعي جلوگيري مي كند.  
بــه گزارش روابط عمومي آموزش فنــي و حرفه اي همدان، مصطفي 
آزادبخت در ديدار با مديركل آموزش فني و حرفه اي استان بيان كرد: 
توصيه ما به جوانان و اقشار جوياي كار، استفاده از خدمات و آموزش 

هاي مهارتي اين اداره كل است.
مديــر كل آموزش فني و حرفه اي همدان نيز از ورود اين مجموعه به 
حوزه گردشگري خبر داد و گفت: مجموعه آموزشي هتلداري اين اداره 

كل آماده تجهيز و بهره برداري شده است.
وهب مختاران افزود: با تمام تــوان آماده ارائه آموزش هاي مهارتي به 

مخاطبان با توجه به نياز آنها هستيم.
مديركل امور بانوان و خانواده اســتانداري همدان نيز در جريان بازديد 
از كارگاه هاي قالي بافي، مينا كاري و ســرمه دوزي اين مركز آموزشي 
بازديد كرد.ربيعه عليمحمدي در اين بازديد اظهار داشــت: نيازسنجي 

روستاها بر مبناي اشتغال مورد نياز هر منطقه صورت پذيرد.
معــاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه 
اي همدان نيز گفت: برنامه ريزي آموزشي بايد بر روي مشاغلي باشد كه 

داراي اهميت بيشتري هستند.
رضــا زارعي با بيان اينكه در آينده چه خدمات و مشــاغلي مورد نياز 
جامعه است افزود: اين اداره كل مي تواند با توانمند سازي افراد در ايجاد 

فرصت هاي شغلي تاثير بسزايي داشته باشد.

پارك جنگلى اكباتان 
مستعد منطقه گردشگرى است

 پارك جنگلى 250 هكتارى اكباتان مســتعد تبديل شدن به منطقه 
گردشگرى است.

رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى اسالمى 
شهر همدان گفت: هم اكنون پارك 250 هكتارى سد اكباتان را در كنار 
پارك واليت به عنوان منطقه گردشــگرى براى سرمايه گذارى معرفى 

كرده ايم و اطالع رسانى ها در حال انجام است.
حســين قراباغى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: باتوجه به اينكه 
بسترهاى سرمايه گذارى توســط مديريت شهرى همدان فراهم شده 
اســت، بخش گردشــگرى قطع به يقين در رسيدن به اين هدف نقش 
آفرين خواهد بود.قراباغى بيان كرد: پارك جنگلى سد اكباتان باتوجه به 
موقعيت جغرافيايى مى تواند به نقطه مهمى در گردشگرى شهر همدان 

تبديل شود چرا كه تمام قابليت ها و استانداردهاى الزم را دارد.
رئيس كميسيون اقتصادى، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى اسالمى 
شــهر همدان خاطرنشان كرد : اين پارك جنگلى را مى توان يك پارك 
كوهســتانى فرامنطقه اى دانست چراكه در كنار زيبايى هاى طبيعى مى 
تواند انواع موزه، كمپ هاى اقامتى، فضاهاى بازى و ورزشــى، پيست 

دوچرخه  سوارى و ساير سرگرمى ها را نيز در آن ايجاد كرد.
وى افزود: فضا براى سرمايه گذارى در طرح ايجاد پارك جنگلى اكباتان 

مهيا است و شهردارى از سرمايه گذاران استقبال مى كند.
قراباغى اظهار داشت: منطقه پارك جنگلى سد اكباتان براى سرمايه  اى 
بى  نظير ارزيابى مى شود و موقعيت مكانى، دسترسى، چشم انداز و منابع 

آبى و خاكى از ويژگى هاى اين پارك است.

وقتي مقام قضايي
 از حقيقت هاي تلخ مي گويد

مهدي ناصرنژاد»
 صحبت هاي معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان در 
نشســت اخير خود با اصحاب رسانه  استان حاوي نكات تأمل انگيزي 
است كه بيانگر حقيقت هاي تلخ از جامعه و زندگي فردي و اجتماعي 
مردم مي باشــد. حقيقت هاي تلخي كه در شهر خودمان و بيخ گوش 
انسان هاي با ظاهر و باطن عاقل اتفاق مي افتد و كسي هم متوجه نيست 

و يا خودش را به كوچه علي چپ مي زند.
حرف هاي آقاي ســعيد گلستاني از اين جا شروع مي شود كه در تمام 
دنيا و در بين جوامع بشتري مهمترين راهكار جلوگيري از جرم در هر 
زمينه اي پيشگيري يا به لفظ عامه (عالج واقعه قبل از وقوع مي باشد) و 
بناي كار دلسوزان جامعه ما و به نوعي مسئوالن مربوطه نيز در همدان 
همين اســت، وليكن تمام بودجه موجود براي برنامه هاي فرهنگي در 
طرح پيشگيري از جرايم فقط و فقط عدد 20 ميليون تومان است. 20

ميليوني كه در روزگاران ما براي خريد يك دســتگاه خودروي پرايد 
مدل سال 1385 هم كفايت نمي كند تا بخري و از بسياري شر و شور 

خانوادگي و اجتماعي فرار كني!!
حقيقت هاي تلخ اين اســت كه بســياري جرايــم و ناهنجاري هاي 
اجتماعي در هر كجاي عالم اجتناب ناپذير است و شرايط ناخواسته به 
گونه اي رقم مي خورد كه نمي توان جلوي خيلي از وقايع را گرفت و 
پيشگيري كرد! جامعه ما هم با نمودارهاي كمتر يا بيشتر همين است 

و گريزي از آن نيست.
معاون پيشگري از وقوع جرم دادگستري استان همدان از دردسرهاي 
فراواني براي جامعه سخن مي گويد، از جمله بيكاري، سرقت، كودكان 
كار، اعتياد، جرايم مالي و دست آخر هم طالق كه مادر تمام مفسده هاي 
اجتماعي است، در حالي كه يقيناً هيچ كارشناس و صاحب نظر قضايي 
و اجتماعي و سياسي قادر نيست شدت و كم و زياد اثرات سوء جرايم 

گوناگون را معين كند و مرزبندي نمايد! 
آيا بيكاري عامل گرفتاري هاي ديگر اســت؟ آيا اعتياد خانمانسوز كه 
از راه برســد، ستون  هاي زندگي ويران مي شود؟ آيا شكست در كار و 
كســب و ورشكستگي سبب بدبختي هاي انسان در زندگي است؟ آيا 
كودكاني كه به هر دليل بي سرپرســت مانده اند و نان آور خانه هايشان 
هستند و يا مجبورند كمك كار و حال والدين خويش باشند، غده هاي 
ســرطاني جامعه را تشكيل مي دهند و يا طالق سرچشمه تمام بالياي 

خانوادگي و اجتماعي است.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان يكي از راه هاي 
جلوگيــري از وقوع طالق را آموزش فنــون زندگي به مردان و زنان 
جوان قبل از ازدواج مي داند و البته كه مؤثر هم خواهد بود، اما واقعيت 
اين اســت كه مرد و زن بايد حداقل 5 سال با هم زندگي كنند و كنار 
هم باشــند و حتي صاحب اوالد شوند، تا تازه تازه متوجه شوند قادر 
هســتند به زندگي ادامه دهند. آيا به درد هم مي خورند يا ناگزير بايد 
صورت مسأله ها پاك شــود و ديگر هيچ! و همه چيز پوچ! به همين 
دليل است كه شايد بتوان نتيجه گرفت طالق شروع تمام بدبختي هاي 
انســان در مســير زندگي مردان و زنان و البته كه كودكان رها شــده 
مي باشد! طالق هاي شومي كه ريشه در تمام گرفتاري ها و نارسايي هاي 
ديگر نظير بيكاري هاي ناخواســته و تحميل شــده بي پولي ها، اعتياد، 
خشونت هاي تحميل شده و  ويروسي و تخريب تمام باورهاي درست 

مذهبي، فرهنگي و اصالت در انسان است.
خيلي از آدم هاي عاقل براي دوام و بقاي زندگي زوج هاي جوان عقايد 
درســتي دارند و مي گويند زن و مرد جوان در بسترهاي زندگي و در 
مواجهه با واقعيت هاي زندگي بايد براي هم الگويي درست باشند. بايد 
هويت هاي درستي براي هم بسازند و سعي كنند نقاط ضعف همديگر 
را با واقع بيني و شــجاعت و گذشت و فداكاري اصالح كنند؛ چراكه 
هيچ انساني چه مرد و چه زن كامل و بدون عيب به دنيا نمي آيد و اين 
همان چيزي اســت كه ابتداي مطلب به آن اشاره شد؛ به اين معني كه 
چندين سال بايد زندگي مشترك داشت تا شناخت كامل از زوج ها از 
هم به دســت آيد و در چنين مقطع و برهه از زندگي است كه درك 
كافي و درست الزم مي آيد و خودباوري و شناخت و اشراف نسبت به 

مسائل جامعه و اتفاقات پيراموني مشكل گشا خواهد بود.

1- داوطلبــان انتخابات در وزارت كشــور تا پايــان فروردين بايد 
اســتعفا دهند. گويا با دستور رحمانى فضلى وزير كشور، مديران اين 
وزارتخانه كه قصد ثبت نام در انتخابات آتى مجلس شوراى اسالمى را 
دارند، بايد تا پايان فروردين ماه 98 از سمت خود استعفا دهند. گفتنى 
است اين دستور وزير كشور به نوعى نقض حقوق شهروندى و ايجاد 

نابرابرى براى رقبا در انتخابات است.
2-  تركيب و دبيرى كميســيون تنظيم بازار استان ها باز هم تغيير مى 
كند. گويا ناتوانى در پيشــگيرى از گرانى كاالها دليل اين تغيير است. 
گفتنى است برغم برگزارى جلسات تنظيم بازار اين جلسات تاثيرى 

در روند روبه گرانى اجناس بازار نداشته است.
3- ليست اميد در انتخابات مجلس يازدهم نيز ارائه خواهد شد. گويا 
پس از لغو ســخنرانى رئيس مجلس در كرج ائتالف اصالح طلبان و 
اصولگرايان طرفدار الريجانى قوت گرفته اســت. گفتنى اســت راى 

ليستى از مشخصات انتخابات اخير بوده است
4- تعداد احزاب كشــور كاهش داشته است. گويا تعداد بيش از 200

تشكيالت پس از تطبيق با قانون جديد احزاب از سوى وزارت كشور 
به تعداد 86 حزب كاهش يافته و اسامى آن ها به خانه احزاب ارسال 
شده است. گفتنى است برغم اين كاهش، باز هم اين ميزان حزب در 

كشورهاى با فرهنگ تحزب هم فعال نيست و زياد است. 
5- بزرگ ترين ســالن آمفى تئاتر كشور بزودى در اصفهان افتتاح مى 
شود. گويا اين سالن را شهردارى اصفهان با ظرفيت 3500 نفر ساخته 
اســت. گفتنى است اين سالن بخشى از پروژه پرديس هنر است كه با 

اعتبار 30 ميليارد تومان در اصفهان ساخته شده است.

 اجراى مباحث مهندسى در ساختمان ها 
بايد نهادينه شــود چراكه امنيت، سالمت و 
حفظ ســرمايه مردم در نگاه مهندسى نهفته 

است.
استاندار همدان در نشست با اعضاى هيأت 
مديره ســازمان نظام مهندســى ساختمان، 
معدن و كشــاورزى با بيــان اينكه طراحى 
مهندسى و اجراي نقش مهندسان بى بديل 
است افزود: در اجراى استانداردهاى تعريف 
شــده كه توسط مهندســان اعمال مى شود 

شاهد رشد جامعه هستيم.
به گزارش ايرنا سيد سعيد شاهرخى اضافه 
كــرد: هر جامعه اى كه نكات مهندســى را 
رعايــت كرده موفق بــوده و جامعه اى كه 
رعايت نكرده جز اتالف وقت و روزمرگى 

به جايى نرسيده است.
اســتاندار همدان گفت: در تمامى بخش ها 
و رشــته هاى علوم فنى و مهندسى اگر اين 
روش را بــه كار بگيريم بهره ورى افزايش 

مى يابد.
شــاهرخى ادامــه داد: در طراحى و اجراى 
ســاختمان اگر نكات مهندسى رعايت شود 

استفاده مناسب از سرمايه شكل مى گيرد.
وى تاكيــد كــرد: در بخش ســوخت اگر 
مباحث مهندسى رعايت شود در كنار صرفه 

جويى رفاه مردم را افزايش مى دهد.
اســتاندار همدان با بيان اينكه در همدان و 
شــهرهاى بزرگتر فرهنگ دقت مهندســى 
بيشتر اســت گفت: گاهى اســتانداردها به 
حدى باال مى رود كه فرد ســازنده را نااميد 
مى كند . شــاهرخى ادامه داد: ارائه خدمات 
اگر آســان سازى شــود موجب دلگرمى و 
اســتقبال مردم مى شود و اگر فاصله ها غير 
منطقى باشد موجب دور زدن قانون توسط 

مردم مى شود.
وى تاكيد كرد: استفاده از مصالح استاندارد 
بايد در دستور كار ســازمان نظام مهندسى 
قرار گيرد و در كشــاورزى و معدن نيز بايد 

از دانش فنى و مهندسى كمك گرفته شود.
شــاهرخى افزود: وقتى با نظارت مهندسى 
برداشــت از زمين افزايش يابــد عالوه بر 
اشتغالزايى، دســتمزد و حقوق مهندس نيز 
تامين مى شــود.وى اظهار داشــت: بايد از 
تخلفات برخى از مهندسان براى امضا هاى 

نا متعارف جلوگيرى شود.
ــتان  ــى اس ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئي
ــز گفــت: هشــت هــزار و 222 همــدان ني

تــن در ســازمان نظــام مهندســى ايــن 
ــد. ــت دارن ــتان عضوي اس

ســعيد يزدانى افزود: در سال 1395 سرانه 
ســاالنه كارى به ازاى هر مهندس 272 متر 

مربع بود كه اين ميزان اكنون به 67 متر مربع 
رسيده است.

وى تاكيد كرد: متوســط كيفيت ســاخت 
ســاختمان در همدان از ســاير نقاط كشور 

باالتر است.
يزدانى اظهار داشــت: نصب دستگاه ديزل 
ژنراتــور بــراى تامين برق اضطــرارى در 
بيشــتر نقاط كشور انجام نمى شود اما براى 
ساختمان هاى باالى هفت طبقه در همدان 

اجبارى مى شود.
وى اضافه كرد: در موضوع پدافند غير عامل 
به دنبال ايجاد اجبارى پناهگاه در ساختمان 

هاى تازه تاسيس هستيم.

 يكى از اهداف كميته امداد امام خمينى 
(ره) همدان در ســال آينده استفاده از توان 
متمكنيــن اســتاني براي ســاختن همدان 
«شــهري بدونه  گدا » هســت و آغاز كار با 
تعامل ، گفتگوى افراد و سازمان ها استارت 

خورده است.
مديــر كل كميته امداد امام خمينى اســتان 
همدان  در نشست خبري با اشاره به اهميت 
انعكاس نياز هاى جامعه، توسط خبرنگاران 
گفت: شــرايط مردم به شكلي رقم خورده 
كه مراجعه به كميته امداد در ســال 97، 24

درصــد افزايش يافته اســت. در اين زمينه  
انتظار داريم خبرنــگاران درحل معضالت 
و مشــكالت نيازمندان در كنار كميته امداد 
باشــند چراكــه مجموعه كميته امــداد نيز 

خبرنگاران را مددكاران افتخاري مي داند.
پيمان تركمانه با برشــمردن اهميت حضور 
همه اقشــاردر حــل مشــكالت نيازمندان  
افزود: در روزهاي پاياني سال با همه اقشار 
و بزرگان استان همچنين نهادهاي تأثيرگذار 

هماهنگي هايي انجام شــد تا ازنهايت توان 
متمكنين استاني  براي ســاختن همدان به 
عنوان شهري بدونه  گدا بهره بگيريم و اين 
هنر قلم خبرنگاران اســت كــه ادامه كار را 

مديريت كنند.
تنبل پروري  امــداد  كميته  هدف   

نيست
وى در خصوص مســتمري افــراد تحت 
پوشش گفت: هدف كميته امداد تنبل پروري 
نيست و كساني كه توان مناسب كاري داشته 
باشند، براي كسب مهارت به فني وحرفه اي 
همچنين به راهبران شغلي معرفى مى شوند، 
كــه در صورت خــوددارى افــراد از كارو 
تالش به راحتى از چرخه كميته امداد خارج 

خواهند شد.
تركمانه در ادامه مستمرى دريافتى از سوى 
خانواده ها را در شرايطى مناسب دانست كه 
به جا هزينه شود و خاطر نشان كرد: دريافتي 
مســتمري خانواده هاي 5 نفر به باالي 516

هزار و 500 تومان اســت كه عالوه بر اين 

227 هــزار و 500 تومان نيز يارانه دريافت 
مي كننــد و در كل ماهانه هر خانواده 5 نفر 
به باال 744 هــزار تومــان دريافتي دارد و 
عالوه بر اين كمك خيريــن به ايتام نيز به 
اين مبالغ افزوده مي شــود همچنين در سال 
98 ايــن مبالغ 20 درصــد افزايش خواهد 
يافت ودر آينده نيز  اعتبارات حوزه حمايت 

100درصد محقق مى شود.
وي در ادامــه ميــزان مســتمري پرداختي 
امســال را 102 ميليارد تومان عنوان كرد و 
افزود: 8 ميليارد تومان در حوزه درمان، 9/7

ميليارد تومان بيمــه ، 8/5 ميليارد تومان در 
حوزه مسكن ، 18/5 ميليارد تومان كمك به 
ايتام،  4/2 ميليارد تومان براي جهيزيه ، 1/7
ميليارد تومان در حــوزه فرهنگ وحمايت 
ازدانشــجويان و دانش آموزان هزينه شده 

است.
 مديــر كل كميته امداد اســتان همچنين از 
پرداخــت  3/6 ميليــارد تومــان براي رفع 
مشكالت خاص نيازمندان خبر داد و افزود: 

متقاضيان اشتغال روســتايي نيز 82 ميليارد 
تومان تســهيالت در يافت كرده اند ، شايان 
ذكر است. 11/8 ميليارد تومان نيز  براى نياز 
هاى موردى در مجموع  كميته امداد ســال 
(97) 70 ميليــارد تومان كمك  بالعوض به 

مدد جويان پرداخت شده است . 
تركمانــه در خصوص كمك هــاي مردمي 
و كمــك حاميان طرح اكــرام ايتام همچنين 
صندوق هــاي صدقــات و زكات گفت: 45
ميليارد تومان مربوط بــه كمك هاى مردمى 
اســت. وي از جمــع آوري صندوق هــاي 
صدقات در سطح استان در سال آينده خبر 
داد و افزود: در نظر داريم كمك هاي مردمي 
را به سمت الكترونيكي شدن سوق دهيم و 
مردم وجوه خود را با امكانات روز پرداخت 
كنند. تركمانــه يكي از مهمترين كارهايي كه 
در ماه هاي اخير انجام شــده را منسجم كردن 
نهادها و مؤسسات خيريه مردم نهاد و حاكميتى 
دانست بطوريكه يك مجموعه همه افراد كمتر 

برخوردار را حمايت مى كند.

 فرمانــدار تويســركان گفــت: ايــن 
برابــرى   2/31 جــذب  بــا  شهرســتان 
ســهم تســهيالت ارزان قيمــت روســتايى 
رتبــه نخســت جــذب ايــن تســهيالت را 
ــه خــود اختصــاص  در اســتان همــدان ب

داد.
حبيــب موميونــد در گفــت و گــو بــا ايرنــا 
ــت  ــهيالت ارزان قيم ــار تس ــزود: اعتب اف
ــود  ــال ب ــارد ري ــتان 100ميلي ــن شهرس اي
ــون  ــارد و 700 ميلي ــون 222 ميلي كــه تاكن

ــال جــذب شــده اســت. ري
وى بــا بيــان اينكــه ميــزان اعتبــار مشــاغل 
خانگــى شهرســتان 22 ميليــارد و 400

ميــزان  افــزود:  اســت  ريــال  ميليــون 
امســال  كــه  قيمتــى  ارزان  تســهيالت 

ــود. ــر ب ــى نظي ــده، ب ــت ش پرداخ
ــون  ــه داد: تاكن ــركان ادام ــدار تويس فرمان
توســط  شــده  ايجــاد  اشــتغال   950
در  شهرســتان  اجرايــى  دســتگاه هاى 
و  اســت  شــده  ثبــت  رصــد  ســامانه 
ســهميه اشــتغال ســال 98 دســتگاه هــاى 
ــزان يكهــزار و  ــه مي اجــراى تويســركان ب

440 نفــر مشــخص شــده اســت.
موميونــد بــا اشــاره بــه طــرح احيــا 
ــت:  ــار داش ــركان اظه ــتاهاى تويس روس
اهالــى 2 روســتاى زاغــه و بوســتاندر كــه 
20 ســال خالــى از ســكنه بــوده انــد، نيــز 
درخواســت بازگشــت بــه روســتا دارنــد، 
كــه بــا برنامــه ريــزى هــاى انجــام شــده 

ــى شــود. ــا م ــتا احي ــن 2 روس اي

 مسئول ســتاد مردمى اعتكاف همدان 
گفت: پيش بينى مى كنيم امسال بيش از 100

مســجد در سراسر اســتان براى برگزارى 
مراسم معنوى اعتكاف فعال شوند. 

مهدى صلواتيان اظهار داشت: امسال ثبت 
نام براى شركت در مراسم معنوى اعتكاف  
از 23 اســفندماه آغاز شده و تا 25 اين ماه 

نيز ادامه مى يابد.
وى با با بيان اينكه ثبت نام براى شركت در 
مراســم معنوى اعتكاف هر روز از ساعت 
9تــا 12 صبــح و 15 تا 18 عصــر انجام 
مى  كنيم  پيش بينى  امســال  افزود:  مى شود، 
بيش از 100 مسجد در استان همدان ميزبان  

مراسم معنوى اعتكاف باشند.
مســئول ســتاد مردمى اعتكاف همدان در 

گفت وگو با تسنيم ، ابراز كرد: امسال عالوه 
بر برگــزارى برنامه هاى فرهنگى و مذهبى 
ماننــد برپايى محافل انس بــا قران كريم، 
برگزارى مراســم ام داود، مراســم جشن 
ميــالد اميرالمومنين علــى (ع) و غيره، با 
توجه به تقارن مراسم اعتكاف با سال نو در 
تالشــيم يك برنامه ويژه به همين مناسبت 

اجرا كنيم.
وى با اعالم اينكه ســال گذشــته به دليل 
تقــارن ايــام البيض بــا ســه روز پايانى 
تعطيالت نوروزى فقط 9 هزار و 500 نفر 
در مراســم معنوى اعتكاف شركت كردند، 
گفت: امســال پيش بينــى مى كنيم  نزديك 
به 14 هزار نفر در مراســم معنوى اعتكاف 

شركت كنند.

استاندار:

اجراى مباحث مهندسى 
در ساختمان ها نهادينه شود

ارزيابى مديران روابط عمومى ادارات 
همدان به مرحله نهايى رسيده است

 دبير شوراى اطالع رسانى استان همدان از برگزارى انتخابات 
هيأت رئيسه روابط عمومى هاى استان همدان در اسفندماه خبرداد 
و گفــت: ارزيابى مديران روابط عمومــى ادارات به مرحله نهايى 

رسيده است.
اسدا... ربانى مهر در جلسه هيأت رئيسه شوراى هماهنگى روابط 
عمومى هاى اســتان همدان گفت: انتخابات هيأت رئيسه جديد 
شــوراى هماهنگى روابط عمومى هاى اســتان همدان به زودى 

برگزار مى شود.
وى گفت: بر اساس طرح ساماندهى و ارزيابى روابط عمومى هاى 
اســتان همدان نيز ارزيابى عملكرد روابط عمومى هاى استان در 

گروههاى اختصاصى به اتمام رسيده و به زودى اعالم مى شود.
مديركل روابط عمومى اســتاندارى همدان همچنين با بيان اينكه 
با اجرايى شــدن سند اطالع رسانى استان همدان و تاكيد استاندار 
بر توسعه روند اطالع رسانى در استان اقداماتى انجام شده است، 
گفت: بااين وجود نياز به كار بيشتر در اين زمينه احساس مى شود.
ربانى مهر با يادآورى اينكه استاندار همدان طى سال جارى نشست 
خبرى و فرمانداران 33 نشســت خبرى و مديران استانى نيز بيش 
از 100 نشست خبرى با رسانه ها داشته اند، گفت: اين نشست ها 
نسبت به سال قبل تفاوت چشمگيرى داشته و اين كميت و كيفيت 

در سنداطالع رسانى ديده شده است.

مديركل كميته امداد استان همدان:

كمك الكترونيكي جايگزين صندوق صدقات مى شود
■ شهر بدون گدا غير ممكن نيست 

كسب رتبه نخست جذب تسهيالت ارزان 
قيمت در تويسركان

100 مسجد در همدان آماده برگزارى 
مراسم اعتكاف مى شوند 

توزيع عادالنه جنسيتى 
در پست هاى مديريتى 
انجام شود
 نگاه بســيار خوبى در اســتان نسبت به زنان 

وجود دارد. 
مديــركل كتابخانه هــاى عمومى اســتان همدان، 
گفت: اجرايى شــدن و سهيم كردن زنان در تصميم 
گيرى هاى كالن و توزيع عادالنه جنسيتى در پست 

هاى مديريتى بايد با جديت بيشترى انجام شود.
عاطفه رازعى با اشــازه بــه روز زن، اظهار كرد: در 

بســيارى از مــوارد، تصميم گيــرى در خصوص 
خانواده و مســائل مربوط به زنان، به عهده ى مردان 
اســت و شــايد خيلى از تصميمات به همين دليل 
نتيجه اى ندارد. وى با بيان اينكه، مشكالت و موانع 
را مى توان از جنبه هاى مختلف فردى، خانوادگى، 
اجتماعى و فرهنگى بررسى كرد، افزود: عامه ى مردم 

بايد، حضور زنان در جامعه و ســهيم شدن آنان و 
قبول مسئوليت و تاثير آنان در جامعه را باور كنند. 

زارعى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه پذيرش زنان 
در جامعه از ســوى فرد و جامعه مســأله ى مهمى 
اســت،يادآور شــد: در بســيارى از موارد، در طى 
سال هاى طوالنى مســئوليت هاى مهم اجتماعى به 

مردان واگذار شــده و مردم در بعضى از جوامع به 
اين باور رسيده اند كه انجام وظيفه هاى مهم از عهده 
يك زن خارج است.  مديركل كتابخانه هاى عمومى 
اســتان همدان، تأكيد كرد: اين ديدگاه كه زن در هر 
شرايط بايد در محيط خانواده بماند، به شدت مخرب 

است و بايد اصالح شود. 
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يادداشت شهرستان

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

زنده گيرى سگ هاى ولگرد
 از معابر شهرى انجام مى شود

 معــاون فرماندار نهاوند در دومين كارگروه مبارزه با حيوانات ناقل بيمارى از اجراى 
طرح فوريتى مديريت و ســاماندهى ســگهاى ولگرد خبر داد و گفت: به منظور ارتقاى 
سالمت و آرامش شهرى و رضايت خاطر هرچه بيشتر شهروندان در راستاى جمع آورى 
سگهاى ولگرد و با توجه به اهميت اين موضوع كارگروه مبارزه با حيوانات ناقل بيمارى 
دو روز در هفته در شــهردارى نهاوند تشكيل مى شــود و اين كارگروه تا مرتفع شدن 

موضوع ادامه خواهد داشت.

بــه گــزارش روابــط عمومــى شــهردارى نهاونــد، مهــدى جاللونــد از زنــده گيــرى و 
نگهــدارى ســگ هــا توســط عوامــل ذى ربــط خبــر داد و خاطــر نشــان كــرد: ادارات 
عضــو ايــن كارگــروه شــامل فرماندارى،دادســتانى،محيط زيســت، مركــز بهداشــت و 
درمان،دامپزشكى،شــهردارى هــا و بخشــدارى هــاى نهاوند-گيــان، بــرزول، فيــروزان، 

نيــروى انتظامــى مــى باشــند.
در ادامــه نشســت شــهردار نهاونــد از جانمايــى مــكان نگهــدارى ايــن حيوانــات خبر 
داد و گفــت :يكــى از موضوعاتــى كــه مــورد اعتــراض بســيارى از شــهروندان اســت، 
ــراى  ــه محلــى ب ــى از جمل ــه شــهردارى اقدامات مســئله ســگ هاى ولگــرد اســت ك
نگهــدارى آنهــا را انجــام داد كــه در صــورت موافقــت اعضــاى كارگــروه اقدامــات 

پســى انجــام مــى شــود.
محمــد حســين پــور بــا بيــان اينكــه جمــع آورى ســگ هــاى ولگــرد بــه صــورت 
زنــده بايــد مــورد توجــه باشــد تصريــح كــرد: در تالشــيم تــا بــا اعتبــار بخشــى ، بــه 
ــا  ــى از خيابان ه ــه صــورت اصول ــاى ولگــرد ب زودى شــاهد جمــع آورى ســگ ه

و معابــر شــهر باشــيم.
وى بــا بيــان اينكــه شــهردارى و دســتگاه هاى ذيربــط بايــد برنامــه ريــزى صحيحــى 
داشــته باشــند،خاطر نشــان كرد:بــا تشــكيل ايــن كارگــروه هــا اميــد اســت تصميمات 
جــدى در ايــن بــاره اتخــاذ و هــر چــه زودتــر اقدامــات الزم بــراى امنيــت خاطــر 

شــهروندان انجــام گيــرد.

عصر روز دوشــنبه شاهد افتادن يك خانم به همراه فرزندش در چاله 
مقابل داروخانه امامى فر در ايستگاه شريعتى  بودم به دليل بارندگى و 
آب گرفتگى امكان تشــخيص چاله وجود نداشت اين خانم به كمك 
عابران بلند شــد در حالى كه دستش آسيب ديد و فرزندش از ترس 

آرام و قرار نداشت.
از مسئوالن مربوطه درخواست مى كنيم فكرى براى چاله و چوله هاى 
شــهر بكنند خصوصا مكان هايى كه بيشتر در مسير رفت و آمد مردم 

قرار دارد.
يك شهروند

از فرمانده انتظامى اســتان و پرســنل پرتالش نيروى انتظامى يه دليل 
ارتقا امنيت عمومى ، اجتماعــى و برقرارى و حفظ نظم در پياده راه 

اكباتان سپاسگزاريم.
هيأت امنا و كسبه پياده راه اكباتان

از زحمات رانندگان تاكســى ممنون هســتيم، امــا اى كاش برخى 
رانندگان در شــرايط بارندگى بيشتر هواى مردم را داشته باشند بعضا 
ديده شده در زمان بارندگى رانندگان يا مسافر سوار نمى كنند يا اينكه 

قيد كار كردن در آن تايم را مى زنند و به منزل تشريف مى برند.
و ما مى مانيم و باران و هواى سرد ...!

تماس تلفنى

«گرين» شكار ممنوع شد
 مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان همدان بــا بيان اينكه 
منطقه گرين نهاوند يكى از مناطق بكر طبيعت و ناشــناخته است، از 

حفاظت و ممنوعيت شكار در اين منطقه خبر داد. 
ســيدعادل عربى با اعالم اين خبر اظهار كرد: با توجه به پيگيرى و 
نظارت هاى متعدد گزارشــى از رفت و آمد وحوشى چون پلنگ و 
خرس كه از گونه هاى حمايت شــده هســتند، داده شد و به همين 

علت گرين نهاوند به عنوان يك منطقه شكار ممنوع اعالم شد. 
وى در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: طبيعت اين منطقه  بسيار زيبا از 
ديد و بهره مندى بســيارى از افراد مخفى بوده است اما گرين نهاوند 
افزون بر اينكه پناهگاه گونه هاى جانورى حمايت شــده، به عنوان 

يكى از بهترين منابع تأمين آب رودخانه گاماسياب معرفى شد. 
عربى با اشــاره به ساخت پاســگاه محيط بانى دراين منطقه عنوان 
كرد: اميدواريم با حمايت هاى فرماندار و استاندار در راستاى تأمين 
اعتبار پاســگاه محيط  بانى در سال آينده در اين منطقه براى حفاظت 

و جلوگيرى از شكار غيرمجاز احداث شود. 
وى اظهــار كرد: با توجه به پيگيرى هاى انجام شــده خوشــبختانه 
قســمتى از قله الوند، قزل ارسالن و كالغ الن نيز با حمايت اداره كل 
منابع طبيعى به عنوان يك منطقه حفاظت شــده اعالم خواهد شد و 

در حال حاضر منتظر تصويب اين مصوبه و ابالغ آن هستيم. 
عربى با اشــاره به گونه هاى جانورى موجود در منطقه الوند تصريح 
كرد: گونه هاى با ارزشــى از پرندگان، خزندگان و قوچ وحشى در 
منطقه الوند همراه با طبيعتى بكر در حال زيســتن هستند كه نيازمند 
نگهدارى و حفاظت از بهره بردارى بى رويه و غيرمجاز شــكارچيان 

از اين منطقه است. 
وى بــا بيان اينكه منطقه خانگرمز پناهگاهى امن براى حيات وحش 
اســت، خاطرنشــان كرد: خانگرمز واقع در تويسركان محلى امن و 
پناهگاهى بكر براى حيات وحش اســت كه اين منطقه نيز جزئى از 

مناطق شكارممنوع اعالم شده است. 
عربى اضافه كرد: پارك ملى، پناهگاه حيات وحش، آثار طبيعى ملى 
و منطقه حفاظت شــده از مناطقى هستند كه توسط اداره كل محيط 

زيست مورد نظارت قرار گرفته اند. 
مديركل حفاظت محيط زيست اســتان همدان در پايان حفاظت از 
مناطق با ارزش را وظيفه  خود دانســت چرا كه اين مناطق با شرايط 

و طبيعتى خاص به ندرت يافت مى شوند. 

شكارچى متخلف در مالير به پرداخت
 جزاى نقدى و حبس تعزيرى محكوم شد 

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست مالير از محكوميت شكارچى 
متخلف در مالير به پرداخت جزاى نقدى و حبس تعزيرى خبر داد.
مجيــد شــعبانلو در گفت وگو با فارس اظهار كرد: خردادماه ســال 
جــارى يك مورد تخلف صيد و شــكار در منطقه لشــگردر مالير 
صورت گرفت كه در اين زمينه شكارچى متخلفى كه اقدام به شكار 

يك رأس بز كوهى كرده بود توسط محيط بانان دستگير شد.
وى گفــت: پس از معرفى اين متخلف بــه مراجع قضايى دادگاه 
پس از بررســى پرونده اين فرد را بــه پرداخت 10 ميليون تومان 
جزاى نقدى به خاطر ضرر و زيان به محيط زيســت، يك ســال 
حبس تعزيرى و ممنوعيت نگهدارى و حمل ســالح به مدت دو 

سال محكوم كرد.
رئيس اداره محيط زيســت مالير افزود: در پى شــكايت و اعتراض 
مردمى در اواخر تابســتان امســال نيز  يك واحد توليدى به خاطر 
انتشــار بوى نامطبوع  و دريافت اخطارهاى متعدد توســط محيط 

زيست به دادگاه معرفى شد.
وى گفــت: در اين زمينه نيز دادگاه پس از بررســى پرونده دادگاه 
متخلــف را به پرداخت 4 ميليون ريال  جزاى نقدى بدل از 10 روز 

حبس تعزيرى محكوم كرد.
شــعبانلو اضافه كرد: اين دو حكم اخيراً براى متخلفان صادر شــده 

است.

دستگيري 6 سارق در مالير
 فرمانده انتظامي شهرستان"مالير"، از دستگيري 6 سارق و كشف 

11 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، داود علي بخشــي، در تشــريح اين 
خبر گفت: در راستاي مبارزه با سارقان و مجرمان با هماهنگي مقام 
قضائي 6 مرحله طرح ضربتي توســط يگان هاي انتظامي شهرستان 

در 72 ساعت گذشته اجرا شد.
وى افزود: در اجراى اين طرح ها، يك ســارق منزل، 2 سارق داخل 
خودرو با 7 فقره سرقت، يك سارق وجه نقد، يك سارق ساختمان 
نيمه كاره و يك ســارق حيوانات خانگي را شناســايي و دســتگير 

كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان مالير در پايان گفت: تقويت استحكامات 
فيزيكي و امكانات الكترونيكي هوشــمند براي منازل و مجهز كردن 
وســائط نقليه به امكانــات بازدارنده و دزدگيــر بهترين راه كاهش 

فرصت بروز جرم سرقت است.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

پ

مناقصه ماشين آالت و سرويس كاركنان

شركت معدن كار باختر (سهامي خاص)

كارت دانشجويي اميرحسين سهل البيع فرزند صادق به 
شماره ملي 3875680685  رشته زبان و ادبيات فارسى 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 8532262013  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

روز روز 2020 جمادى الثانى  جمادى الثانى 
روز بزرگداشت مقام بانوى نمونه اسالم روز بزرگداشت مقام بانوى نمونه اسالم 

حضرت فاطمه زهراحضرت فاطمه زهرا (س) و (س) و روز مادر روز مادر مبارك باد مبارك باد

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق

آگهـي مزايـده (نوبت اول)

مجمع خيرين مدرسه ساز استان همدان

مجمع خيرين مدرسه ساز استان همدان در نظر دارد به استناد مصوبه هيأت مديره، نسبت به 
فروش يك قطعه زمين با مشخصات ذيل از طريق مزايده كتبي و باالترين قيمت پيشنهادي اقدام نمايد.

مشخصات زمين :
يك قطعه زمين به مساحت 222 مترمربع، دوبر، با كاربري تجاري (كه از مقدار فوق 13 مترمربع به 

صورت مغازه مي باشد) واقع در همدان، خيابان اكباتان، نبش كوچه شهرستاني
■ متقاضيان مي توانند ظرف يك هفته پس از درج آگهي، پيشنهادات خود را به نشاني: همدان، خيابان 
ميرزاده عشقي، نرسيده به چهارراه پاستور، نبش بن بست دانش، ساختمان مجمع خيرين مدرسه ساز 

استان همدان، طبقه اول از ساعت 8 الي 13 تحويل نمايند. 
■ جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 38321228 تماس حاصل فرماييد.

■ اين مجمع در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود. 
■ ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

شهركسورچهگالليباباعليدستگاه مورد نيازعمليات
11لودر volvo120 يا معادل آنخوراك دهي به سنگ شكن و تسطيح دپو

2لودر كوماتسو 90 يا ولوو ال 90 يا معادل آن
2لودر كوماتسو 470 يا ولوو 120 و يا معادل آنبارگيري محصول كنسانتره و تخليه زيرنوار

2لودر كوماتسو 470 يا ولوو 120خوراك دهي به كارخانه كنسانتره

آبپاشي

1آبپاش حداقل 10/000 ليتري
1آبپاش (جفت) حداقل 12/000 ليتري
1آبپاش (جفت) حداقل 15/000 ليتري

3آبپاش حداقل 20/000 ليتري

امور تداركات و حمل ونقل
1كاميونت يا وانت با قابليت حمل بار حداقل 1 تن
1وانت با قابليت حمل بار حداقل 600 كيلوگرم

سواري آماده به كار (بيمه آژانسي)جابه جايي پرسنل و تداركات و حمل ونقل
حداقل ظرفيت 4 نفر

1

جابه جايي پرسنل

1ميني بوس يا ون با ظرفيت حداقل 11 نفر
ميني بوس يا ون با ظرفيت 21 نفر (مسير حركت از داخل 

شهر همدان به واحد باباعلي و بالعكس)
1

7ميني بوس، ون، لندرور
24با توان حفاري 89 ميليمتر (3/5 اينچ) و عمق 12 متردريل واگن هيدروليك

2بيل مكانيكيپيكوركاري
1تراكتورآبرساني و سوخت رساني

شركت معدن كار باختر در نظر دارد فعاليت هاي مندرج در جدول ذيل را در واحدهاي خود در سال 1398 طبق شرايط ذيل به 
پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد:

■ واحد باباعلي: واقع در كيلومتر 35 جاده همدان ـ سنندج، روستاي باباعلي، معدن سنگ آهن باباعلي، تلفن: 09108111007
■ واحد گاللي: واقع در قروه، سه راهي وينسار، كيلومتر 15 جاده سنقر، روستاي گاللي، معدن سنگ آهن گاللي، تلفن: 09191349024

كارگاه  سورچه،  روستاي  اسدآباد،  سمت  به  داش بالغ  سه راهي  سنندج،  ـ  همدان  جاده  كيلومتر 45  در  واقع  سورچه:  واحد   ■
سنگ شكن شركت معدن كار باختر، تلفن: 09178035814

■ واحد شهرك: واقع در بيجار، حسن آباد ياسوكند، روستاي سراب، معدن سنگ آهن شهرك، تلفن: 09187018208

متقاضيان محترم ضروري است به منظور بازديد، دريافت اسناد شركت در مناقصه و اطالع از شرايط كار به سرپرست معدن 
مراجعه نمايند. مهلت دريافت و تكميل مدارك و تحويل اسناد تاريخ 97/12/25 مي باشد.

كمالوند-خبرنگار  معصومــه  نهاوند-   
همــدان پيام: "از قديم گفتــه اند از هرچه 
بهراســى بــه آن مــى رســى"حاال ايــن 
جديد  بــازار  حكايت  شــده  ضرب المثل 
و قديــم نهاوند و انتقال كســبه ها به بازار 
جديد و مقاومت هايى كه كســبه ها دارند، 
كــه پيش از اجــراى اين پروســه مردم و 
كارشــناس ها از تكرار ماجــراى ترمينال 
قديم و جديد نهاوند دوم هشدار مى دادند 

و هراس داشتند.
تقريبا اوايل بهمن 97 بود كه با مطرح شدن 
بحث اجراى پياده راه ســعدى و تاكيد بر 
ساماندهى بازار ميوه اين خيابان، بازار روز 

جديد نهاوند ايجاد و افتتاح شد.
پس از آن هم قرار شد 100 غرفه موجود در 
اين بازار به عرضه ميوه و كاالهاى اساسى 
مردم بــا قيمتى نازل تر و تنظيم بازار اقدام 
شود، در كنار آن امكانات و تجهيزات قابل 
استفاده هم براى افرايش كيفيت خدمات از 

جمله پاركينگ و.. هم ايجاد شود.
هرچنــد قرار بود بر اعمــال قيمت ها هم 
نظارت بيسترى شود و البته قيمت در بازار 
روز جديد نازل و مناســب تر باشــد، اما 
همچنان نداشتن برچسب قيمت و يكسان 
نبــودن قيمت ها در كاالهاى مشــترك در 
شــهر همچنان مطرح و مشكل شهروندان 

است.
اين سوى ماجرا هم به كسبه هاى بازار سعدى 
در دو بازه زمانى مهلت تخليه داده شــد اما 
باتوجه به اينكه در مهلت هاى اعالم شــده 
تخليه نشد از طريق قوه قهريه و با پلمپ بازار 

سعدى هفته گذشته تعطيل شد. 
اين همه ماجرا نيســت، اقدامى كه پشتوانه 
اجرايى محكمى نداشــت انتقال بازار روز 
ســعدى پس از ســال ها بايد با برنامه اى 

قوى تر از اين اجرا مى شد. 
بازار ســعدى منتقل شــد اما نه بــه بازار 
روز جديد نهاوند كــه در محدوده تعاون 
روســتايى و ميدان امام مستقر است بلكه 
صــف دومى شــد در خيابان ســعدى و 
كسبه ها هم به جمع دستفروش ها در همين 

خيابان اضافه شدند. 

بــازار جديد هم با ظرفيــت قابل توجهى 
كار خود را شــروع كرده اما اين ها كاسبان 
بازار سعدى نيستند بلكه مستاجران جديد 
غرفه اى بازار جديد هســتند كه كاسبى را 

اينجا شروع كرده اند. 
در حالى كه نيمى از غرفه هاى بازار جديد 
كه براى كســبه هاى بازار قديم رزرو شده 

بود، هنوز خاليست. 
علت را از كســبه ها جويا شديم صاحبان 
اين غرفه هاى خالى مــى گويند تا زمانى 
كه كســبه هاى بازار سعدى به محل جديد 
انتقــال مــكان ندهند آن ها هــم مراجعه 

نخواهند داشت و شروع بكار نمى كنند.
اما كســبه بازار قديــم مى گويند؛ ما از اول 

مخالف اين انتقال بوديم.
يكى از كاسبان مى گويد؛ برخى كسبه هاى 
بازار ســعدى ترجيح دادند بيكار شوند  اما 

به بازار جديد نروند.
اين افراد مى گويند مســئوالن در انتقال اين 
بازار به مكان جديد نظر مارا جويا نشدند و 

فقط كار خودشان را انجام دادند.
ما مــى گوييم بازار جديــد نمى تواند مثل 
بازار سعدى فروش و مراجعه كنتده داشته 

باشد شــايد اوايل خوب باشد اما به مرور 
زمان مردم خســته مى شــوند و از حاشيه 
و مناطق دور شــهر به ايــن مكان مراجعه 
نمى كنند و ما مى مانيم و كرايه غرفه  اى كه 
بايد سرماه بدون درآمد كسب شده از جيب 

مان پرداخت كنيم.
حــاال نتيجه اين اقدام هم شــده يك اقدام 

نيمه كاره كه ســد معبر و آشــفتگى را در 
مركز شــهربا ظاهرى نا زيبــا ايجاد كرده 

است.
در هر حال وضعيــت موجود نيازمند يك 
نگاه ويژه اســت هرچند پيــش از اين هم 
مكرر عنوان مى شد كه حكايت بازار روز 
جديد و سعدى تكرار قصه ترمينال قديم و 
جديد شهر نباشــد كه پس از چندين سال 
هنوز ترمينال جديد بــا آن هزينه هنگفت 
ســرمايه گذار بخش خصوصى و محوطه 
بــزرگ تنها براى ســفرهاى تهــران مورد 
اســتفاده قرار مى گيــرد و ترمينال قديم و 
فرسوده فجر همچنان مقر فعاليت رانندگان 

است.
خيابان ســعدى (قيصريه)پر تردد شــهر و 
محلى كه همه خريدهاى مردم به اين مركز 

منتهى مى شود.
اين شــرايط در كنار قرار گرفتن در آستانه 
سال جديد و شلوغ شــدن بازار و خيابان 
سعدى(قيصريه) ضمن مديريت اين مكان 
در اوج شــلوغى هاى بازار، همين اهميت 
موضوع را تشــديد مى كند كه بايد شهر را 

براى نوروز آماده كرد.

بازار روز جديد نهاوند پادزهر سدمعبر سعدى نشد

كسبه هاى سعدى 
دستفروشى را  ترجيح مي دهند

كسب رتبه برتر كتابخانه امام على (ع) 
روستاى زاغه 

 فرماندار شهرســتان بهار از موفقيت كتابخانه عمومى امام على 
(ع) روستاى زاغه، در پنجمين جشنواره روستاها و عشاير دوستدار 
كتاب خبر داد افزود : از بين 1406 روســتاى شركت كننده در اين 
جشنواره و پس از داورى اين آثار 59 روستا و منطقه عشايرى، از 
21 اســتان كشور به مرحله نهايى اين جشنواره رسيدند كه در اين 
 بين 4 كتابخانه عمومى از اين شهرســتان به مرحله نهايى جشنواره 
راه يافته و در نهايت كتابخانه عمومى امام على (ع) روســتاى زاغه 
از شهرستان بهار، جزو 10 روستاى برتر كشورى به عنوان برگزيده 

معرفى شد.
 احسان قنبرى خاطر نشان كرد: از مالك ها و فعاليت هايى كه 
منجربه انتخاب اين كتابخانــه به عنوان يكى از كتابخانه هاى 
برتر جشــنواره  انتخــاب گرديد، مى توان به ميزان تناســب 
برنامه هاى اجراشــده بــا نيازهاى محلــى، ارزش هاى دينى 
و ملى، مشــاركت و جذب طيف گســترده مخاطبان به ويژه 
زنان، كودكان و نوجوانــان در برنامه هاى كتابخوانى، ميزان 
اثربخشــى فعاليت هاى ترويجى و كتابخوانى اجراشــده در 
گســترش كتابخوانــى، خالقيت و نــوآورى در برنامه هاى 
اجراشــده، قابليت الگوبردارى، گســترش و اجرايى شــدن 
برنامه هاى روســتا در ديگر مناطق و روســتاها، انســجام و 

كرد.  اشاره  برنامه ها  پيوستگى 

در هر حــال وضعيت موجود 
است  ويژه  نگاه  يك  نيازمند 
هم  اين  از  پيــش  هرچنــد 
كه  شــد  مى  عنوان  مكــرر 
حكايــت بــازار روز جديد و 
ســعدى تكرار قصه ترمينال 
نباشد  شــهر  جديد  و  قديم 
كه پس از چندين سال هنوز 
ترمينال جديــد با آن هزينه 
بخش  گذار  سرمايه  هنگفت 
بزرگ  محوطه  و  خصوصــى 
تنها براى ســفرهاى تهران 

مورد استفاده قرار مى گيرد
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ايران و جهان

نامه روحانى به رهبرى ودرخواست 
فرصت 4ماهه براى اصالح ساختار بودجه

 رئيــس جمهور در نامه اى به مقام معظــم رهبرى فرصت چهار 
ماهه اى را براى اصالح ســاختار بودجه درخواست كرد اما تاكنون 

هيچ اقدامى در اين راستا صورت نگرفته است.
رئيس كميســيون اقتصادى مجلس گفت: پس از آنكه دولت، اليحه 
بودجه را در 15 آذرماه به مجلس شــوراى اســالمى ارائه كرد مقام 
معظــم رهبرى نقطــه  نظراتى را دربــاره بودجه مطــرح كردند كه 
مهم ترين آن عدم تطابق بين اليحه بودجه با وضعيت فعلى كشــور 

است ايشان بر لزوم اصالح ساختار بودجه تاكيد كردند.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهيمى افزود:در همين راســتا مقرر 
شد، دولت اصالح ســاختار را در موضوعات مختلف بودجه ارائه 
كند، اما تاكنون با گذشت چند ماه هنوز هيچ اقدامى صورت نگرفته 

است.
وى اظهار داشــت: رئيس جمهور در نامــه اى به مقام معظم رهبرى 
فرصت چهار ماهه اى را براى اصالح ســاختار بودجه درخواســت 
كردند اكنون كه در روزهاى پايانى بررســى بودجه هســتيم نه تنها 
اين اتفاق رخ نداده كه بودجه فعلى با بودجه سنوات گذشته تفاوت 

ندارد.

وزارت اطالعات پيامك هاى توهين آميز 
به نمايندگان را پيگيرى كند

 وزارت اطالعــات بايدموضــوع پيامــك هاى توهيــن آميز به 
نمايندگان را پيگيرى و با ارسال كنندگان آن برخورد كند.

رئيس مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: ساليان سال است كه در 
مجلس هســتيم، به انواع مختلف نقد مى كنند، تخطئه مى كنند، در 
صدا و سيما مرگ بر مجلس مى گويند، ما مى گوييم اشكالى ندارد 

و از دستشان در رفته است.
به گــزارش ايرنا، نماينــده مياندوآب ادامه داد: كســانى كه ادعاى 
دموكراســى دينى و حفــظ حقوق ملت را دارند، بايد ســعه صدر 
بيشترى داشته باشــند، امروز پيامكى براى ما رسيده كه در محتواى 
آن آمده اســت ســالم، چه اردوگاه اشــرف منافقان در عراق و چه 
مجلس شــوراى منافقين در تهران هيچ فرقى با هم ندارند، فقط به 

فكر خودتان و فتنه هستيد.
جهانبخش محبى نيا در مجلس خطاب به الريجانى گفت: به عنوان 
رئيس مجلس به وزير اطالعات دستور دهيد كه اين شماره را پيدا و 
با آن برخورد كند چرا كه عدم كنترل اين اقدامات بدون شــك فردا 

غير قابل كنترل خواهد بود.
وى اظهار داشت: خواهش مى كنم به وزارت اطالعات دستور دهيد 
كه فرد يا جريان پشــت اين شماره را پيدا و به مردم معرفى كند، به 
نيابت از نمايندگان مى گويم مرگ بر فكرى كه پشــت اين تخريب 

ها و تخطئه هاست.
على الريجانى در پاســخ به اين اخطار گفت: وزارت اطالعات اين 
مورد را پيگيرى مى كند اين رفتار ناصحيح در كشــور مشكل ايجاد 

كرده است.

157نماينده خواستار كنترل قيمت ها شدند
 157 نماينــده مجلس در نامه اى به رئيس جمهورى خواســتار 
مديريــت دولت در كنتــرل قيمت ها و اتخــاذ تدابيرى براى حل 

مشكالت مردم در اين زمينه شدند.
به گــزارش ايرنا، در اين نامه كه در جلســه علنى ديروزخطاب به 
رئيس جمهورى آمده است: آگاهى داريد با توجه به ضعف مديريت 
دولت در كنترل قيمت كاالهاى اساســى از جمله قيمت سرسام آور 
گوشت قرمز، مرغ و لبنيات و برخى كاالها از جمله خودرو كه فشار 
فــوق العاده اى به ملت عزيز و با اســتقامت ما مى آورد و از طرفى 
با توجه به تبليغات سوء دشــمنان در فضاى مجازى و سايت هاى 
بيگانه كه تشــديد بحران ها را در ايران اســالمى مديريت مى كند، 
ضرورت دارد هر چه ســريعتر تدبيرى براى حل مشكالت مردم در 

زمينه كاالهاى اساسى و تامين حداقل رفاه مردم انديشه شود.
در ادامه اين نامه آمده اســت: ما نمايندگان مردم در مجلس شوراى 
اســالمى اكيدا خواستاريم با حل مشكالت اجازه ندهيم بازيگران و 
هنرمندان استكبار جهانى در ميدان معضالت اقتصادى مردم بازيگر 
شوند و اعتقادات و احساسات پاك مردم و فرهنگ انقالب اسالمى 

را به بازى بگيرند.

زنگنه فرصت هاى نفتى كشور 
را از بين برد

 زنگنــه در مــورد منافع كشــور بى احتياطى كــرده و تعاملى با 
نمايندگان مجلس نداشــته اســت لذا ما چاره اى جز استيضاح وى 

نخواهيم داشت 
نماينده مردم شوشتر در مجلس گفت: متأسفانه زنگنه نه تنها اهتمام 
عملــى براى مقابله با تحريم ها نــدارد بلكه همه روزنه هاى موجود 

جهت بى اثر كردن تحريم ها را مسدود كرده است.
به گزارش فارس،سهراب گيالنى افزود: در اين برهه تاريخى و حساس 
و با توجه به از دست دادن فرصت ها توسط وزير نفت بايد مديريت 
اين وزارتخانه اصالح شده و تصميمى عاجل جهت تأمين منافع ملت 

و افزايش توان مقابله با تحريم هاى آمريكا اتخاذ شود.
وى تصريح كرد:  به هيچ وجه دوست نداريم كه وزير نفت و جايگاه 
مهم اين وزارتخانه تضعيف شــود ولى زنگنه در مورد منافع كشور 
بى احتياطى كرده و تعاملى با نمايندگان مجلس نداشــته است لذا ما 

چاره اى جز استيضاح وى نخواهيم داشت.
گيالنى گفت: بهتر است وزير نفت به جاى تهديد نمايندگان آنها را 

قانع كند و نشستى را با امضاكنندگان اين نامه برگزار كند. 

تازه هاى احزاب
 از تاسيس تا تغيير و ائتالف

 همزمان با اعالم صدور مجوز براى 40 حزب جديد در كشــور، 
احزاب قديمى در تكاپوى تغييرات تازه در اساســنامه هســتند. زنان 
فعال اصالح طلب هم ايجاد تشــكل هاى مستقل براى فعاليت جدى 

را دستور كار دارند .
*افزايش تعــداد احزاب، تثبيت دموكراســى يا افزايش 

بوركراسى
بــه گزارش ايرنا، تعداد 25 حزب مجوز فعاليت دائم دريافت كرده  و 
15 حزب جديد ديگر ضمــن دريافت مجوز فعاليت موقت در حال 
طى مراحل قانونى و تشكيل دفاتر استانى به منظور دائمى كردن مجوز 

خود هستند.
همچنين ســاليانه 60 كنگره حزبى با حضور ناظران وزارت كشــور 
برگزار مى شــود. اين ميزان فعاليت در راستاى وعده رئيس جمهورى 
در توســعه فضاى سياسى و حزبى است اما آنچه همچنان با ابهامات 
ناتمامى روبروســت كه مهم ترين آن ميزان اثر گذارى اين احزاب در 
عرصه سياسى كشور است و بر اساس برخى شواهد و اظهارات تعداد 
احزاب با اعضاى باال در كشور به عدد انگشتان دست هم نمى رسد.

گرچه حضور و فعاليت احزاب از اصول اوليه دموكراســى هاست اما 
در شرايط كنونى سياست در ايران اين تعداد حزب كه گاهى از لوازم 
حزب بودن تنها به يك دفتر كار اكتفا كرده اند؛ نه تنها راه گشا نيست 

بلكه در ازدحام خود راهبندان هم به وجود خواهند آورد.
 زنان در تكاپوى استقالل سياسى

گذار سياســت در ايران از دوران مردساالر به دوران تعادل ميان زنان 
و مردان، با اســتناد به شواهد موجود آغاز شده و شتاب اين گذار به 
ويژه پس از پيروزى انقالب، برخى دوگانگى ها را در اليه هاى سنتى 
سياســت ايران ايجاد كرده است. تاكيدات مكرر رهبر انقالب درباره 
حضور پررنگ زنان در عرصه هاى مختلف و سخنان رئيس جمهورى 
دربــاره ضرورت به كارگيرى زنان در مديريت هاى مختلف حكايت 
از آن دارد كه اين دوگانگى حداقل در ســطح تصميم گيران و قانون 

گذاران كم رنگ تر است.
شــايد همين كم رنگى ســبب شده كه ســهم 30 درصدى زنان در 
فهرســت هاى انتخاباتى، تالش براى حضور بيشتر زنان در كابينه و 
اعمال تبعيض هاى مثبت در فرآيند مشــاركت سياسى زنان، از مهم 
ترين اهدافى تعريف شــود كه جامعه زنان سياستمدار طى سال هاى 
گذشــته در صدد دســتيابى به آن بوده انــد و از رهگذر اين تالش، 
تشــكل هايى مانند انجمــن روزنامه نگاران زن ايــران يا مجمع زنان 

اصالح طلب شكل گرفته است.
ركوردزنــى تعداد زنان در مجلس دهم و شــوراى شــهر پنجم 
حكايــت از ظرفيــت باالى اين قشــر براى حضور در ســطح 
نخســت قدرت دارد و انگيزه هاى زنان براى مشاركت موثرتر 
را افزايش مى دهد. تشــكيل ائتالفى از چهــار طيف تاثيرگذار 
زنان يعنــى انجمن روزنامه نگاران زن ايران، جمعيت  حمايت از 
حقوق بشــر زنان، جمعيت زنان مسلمان نوانديش و مجمع زنان 
اصالح طلب در راســتاى همين انگيزه ارزيابى مى شود. تشكلى 
كه اشــرف بروجردى هــدف از تشــكيل آن را افزايش تعامل 
در زمينــه مســائل زنان و نزديك كردن ديــدگاه ها براى اتخاذ 
راهبــردى واحد اعالم كرده و از نامشــخص بودن فعاليت هاى 

انتخاباتى اين تشــكل سخن گفته است.
جزييات اين تشــكل تازه گرچه هنوز به طور كامل مشخص نيست اما 
شــكل گيرى آن به فاصله يك سال تا انتخابات مجلس دهم حاشيه ها 
درباره آن را افزايــش داده و خواهد داد. به ويژه آنكه بروجردى احتمال 
معرفى نامزد زن براى انتخابات رياست جمهورى 1400 را هم رد نكرده 
و گفته است: ما به اين موضوع فكر مى كنيم البته اگر بخواهيم اقدامى هم 

انجام دهيم به تفسير شوراى نگهبان از كلمه رجل بر مى گردد.
اينكه چنين تشــكيالتى نشــان دهنده عزم زنان سياســتمدار براى 
حضورى مستقل در عرصه رقابت هاى انتخاباتى است يا تنها تكرارى 
تازه بر چنين ائتالف هايى و يا ميزان استقبال نهادهاى نظارتى از اين 
حضور موضوعاتى است كه گذشــت زمان آنها را شفاف تر خواهد 
كرد. قدرمسلم اين است كه زنان سياستمدار درصدد انداختن طرحى 

نو و اين بار مستقل از مردان هستند.
 تغيير اساسنامه جامعه روحانيت مبارز

چهــار دهه فعاليت سياســى، جامعه روحانيت مبــارز را به يكى از 
قديمــى ترين تشــكل هاى سياســى در ايران تبديل كرده اســت. 
تشــكيالتى كه اين روزها در تالش است با تغيير در اساسنامه خود 
حضــورى اثرگذارتر در سياســت ايران را تجربه كنــد. به نظر مى 
رسد پروسه سه ساله تغيير اساســنامه اين تشكل سرانجام به نتيجه 
رســيده است و اعضاى جامعه روحانيت مبارز عزم جزم كرده اند تا 
پس از دوران فترتى كه بــا خال آيت ا... محمدرضا مهدوى كنى به 
وجود آمده بود، بار ديگر به سطح اثرگذارى مطلوب خود بازگردند. 
تعامل خوب با مردم و دورى از قيم مابى، بازنگرى در گذرگاه هاى 
ارتباطى خود با مردم و توجه به تغييرات جامعه از مهم ترين اهدافى 
اســت كه جامعه روحانيت مبارز با تغيير در اساســنامه خود در پى 

دستيابى به آنهاست.
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سامانه رانش واترجت ملى رونمايى شد
 سامانه رانش واترجت ملى با حضور وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح 

در دانشگاه صنعتى شريف رونمايى شد.
وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح گفت: ما كشورى دريايى با فرصت هاى 
بســيار زياد هستيم كه براى استفاده از اين فرصت ها بايد داراى قدرت باشيم؛ 

اگر قدرت نداشته باشيم فرصت ها به تهديد تبديل مى شوند.
به گزارش ايرنا، امير حاتمى افزود: در بين ملزومات دريايى پيشــران ها حايز 
اهميت هستند كه ما در سازمان دريايى با همكارى بخش خصوصى در اين زمينه 

به خوبى عمل مى كنيم.
وى گفت: اوايل سال ديزل 1300 اسب بخار را طراحى كرديم كه براى بخش 
ريلى و درياس قابل استفاده اســت و امروز نيز پيش رانش واتر جت را آماده 

كرديم.

مجمع تشخيص مصلحت تكليف لوايح
 CFT و پالرمو را مشخص كند

 تمديد مهلت گروه اقدام ويژه مالى FATF به ايران نشان دهنده  اقبال جامعه 
جهانى به هدف همكارى ايران با عرصه  بين الملل است.

به گزارش ايســنا،عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: 
اراده جمهورى اسالمى ايران همكارى با جامعه  جهانى است اما برخى اقدامات 

منجر به بى اعتمادى ايران شده كه نمونه بارز آن برجام است. 
مســعود گودرزى ادامه داد: در وضعيت فعلى، جامعه جهانى از نيت جمهورى 
اســالمى ايران شناخت داشــته و مى داند قصد ايران همكارى است لذا مهلت 
چهار ماهه را لحاظ كرد تا اين كه هر دو طرف به نقطه سودمند برسند. كما اين 
كه نبايد از نقش مؤثر ديپلمات ها غافل شــد كه توانستند براى بار ديگر مهلت 

FATF را تمديد كنند.

دستگاه هاى نظارتى براى اخاللگران اقتصادى 
ايجاد ناامنى كنند

 دستگاه هاى نظارتى بايد در حوزه اقتصاد به گونه اى عمل كنند كه براى مردم 
ايجاد امنيت و براى اخاللگران اقتصادى ايجاد ناامنى كنند.

نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: در بازارى كه هيچ برخورد و كنترلى بر آن 
نشود هر اتفاقى محتمل است.به گزارش ايسنا،حجت االسالم والمسلمين نصرا...

پژمانفر افزود: چنين وضعيتى باعث به وجود آمدن احساسى در مردم مى شود كه 
نگرانى از روزهاى آينده را برمى انگيزد. در چنين شــرايطى خانواده ها نمى دانند 
كــه قيمت فالن كاال فردا صبح چقدر تغيير قيمت خواهد داشــت. به نظر بنده 
دستگاه هاى نظارتى بايد در حوزه اقتصاد به گونه اى عمل كنند كه براى مردم ايجاد 
امنيت و براى اخاللگران اقتصادى ايجاد ناامنى كنند.وى گفت: مجلس بايد به اين 

مسئله ورود كند، اما ورود مجلس نبايد متهم به ورود سياسى شود.

 از ابتداى دولت يازدهم حدود 3 ميليون 
و 400 هزار شغل خالص ايجاد شده است.

رئيس جمهور صبح ديروز در جمع مديران 
وزارت كار، رفــاه و تأمين اجتماعى با بيان 
اينكه اشــتغال براى كشور امنيت اجتماعى، 
اســتحكام خانواده و سالمت روحى ايجاد 
مى كند گفــت: يكى از افتخــارات دولت 
ايجاد اشتغال است، ولى خيلى از مردم اين 
دســتاورد را باور نمى كننــد؛ البته ما هرچه 
شغل درست مى كنيم، بيكارى كم نمى شود.

به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين 
حســن روحانى اظهار كرد: بايد آمار ايجاد 
اشــتغال در مدت هشت ســال قبل دولت 
يازدهم و در مدت 5 سال و نيم دولت تدبير 
و اميد مقايسه شــود. در اول دولت يازدهم 
آمار شاغلين حدود 20 ميليون و 600 هزار 
نفر بود، اما بر اساس آمار پاييز امسال، تعداد 
شــاغلين حدود 24 ميليون نفر است. يعنى 
حدود 2 ميليون و 400 هزار اشتغال خالص 
ايجاد شده است؛ يعنى به طور متوسط در هر 
ســال باالى 500 هزار شغل خالص درست 

كرده ايم.
وى بيان كرد: دليل ثابت بودن آمار بيكارى 
اين است كه نيروى كار مدام وارد بازار كار 
مى شــود و ما بايد بيــش از آمار متقاضيان، 
شغل درست كنيم تا بيكارى نداشته باشيم. 
آمار ايجاد اشــتغال كافى نيست و بايد همه 
تالش كنيم تا آمار اشتغال را افزايش دهيم، 

ما از نياز جامعه عقب هستيم.
رئيس جمهور اظهار كرد: يك قدم در مبارزه 
با تحريــم، ارائه كار با كيفيت اســت تا به 
كاالى خارجى نياز نداشــته باشيم. جوانان 
مخلص وطن دوست مى توانند اين نياز ما را 
رفع كنند. خريد كاالى ايرانى با حرف محقق 
نمى شود، بلكه ما بايد كارى كنيم كه جنس 
ايرانى بر جنس خارجى ترجيح داده شود و 

قيمت آن متناسب با كيفيتش باشد. 
روحانــى گفت: بــه ما آمــارى داده اند كه 
شــركت هاى دانش بنيان 300 هزار اشتغال 
ايجاد گرده اســت. بر اســاس آمار گفتند 
در ســال 96 درآمد اين شركت ها 60 هزار 
ميليارد تومان بوده است. اين رقم براى يك 
سال بسيار باالســت. اين نشان مى دهد كه 
نوع كار و آموزش كارگرى ما فرق خواهد 

كرد. 
وى ادامه داد: درســت اســت كه مردم در 

زندگى روزمره مشــكل دارند و شرايط ما 
شرايط عادى نيســت و تحريم است؛ مردم 
در سختى و مشــكالت هستند، مخصوصًا 
آنهايــى كه حقوق ثابت مى گيرند؛ من اينجا 
از وزير و معاونيــن مى خواهم فكرى براى 

اين افراد بكنيد.
رئيس جمهور گفت: شما به خانواده هايى كه 
نيازمند مدد هســتند بايد كمك كنيد؛ حتمًا 
بايد به خانواده اى كه معلول دارد كمك كنيم 
و مهارت آموزى كنيم. مهارت دادن به چنين 
افرادى مهم تر از مــدد دادن در حوزه مالى 

است
روحانى ادامه داد: كميته امداد گفت االن فقر 
مطلق نيست؛ به هر حال بايد براى برداشتن 
فقر در جامعه تــالش كنيم. كارى كنيم كه 
فقر مطلق نباشد؛ اين وظيفه همه ما است و 
وزارت خانه شما بايد تالش بيش ترى بكند. 
تأمين اجتماعى همان امنيت اجتماعى است؛ 
ما مى خواهيم به جامعــه امنيت بدهيم. آن 

كسى كه بيمار مى شود به او امنيت بدهيم. 
وى بيــان كرد: دولت به بيش از 2.5 ميليون 
كارمند خود حقوق مى دهد. مشــابه همين 
عدد هم به بازنشســتگان مى دهد. كل پول 
صندوق بازنشســتگى نيروهاى مســلح را 
هــم مى دهد كه البته وضــع آنجا خيلى بد 
است. براى حل مشكل بايد ببينيم ابتدا خود 
سازمان بازنشستگى به چند كارمند نياز دارد. 

خيلى از بازنشستگان حاضرند چند ساعت 
در روز به صورت داوطلبانه كار كنند. ما اول 
بايد اين سازمان را درست كنيم تا روى پاى 

خود بايستد.
رئيس جمهور ادامه داد: مديريت اقتصادى 
به عهده وزارت كار نيســت. ســهامدارى 
اشــكالى ندارد، ولى نبايد ايــن وزارتخانه 
كار اقتصادى انجام دهد. ســال آينده سال 
واگذارى شركت هاى مربوط به شستاست. 
بعضى ها البته كارشكنى مى كنند، ولى براى 
اين واگذارى بايد محكم ايســتاد. واگذارى 
اين شركت ها هم مورد تاكيد رهبرى است 
و هم مورد تاكيد من. رهبرى اشاره كرده اند 
كه دولت بايد دســت از اقتصاد بردارد، البته 
خصولتى ها بدتر از دولت در اقتصاد حضور 
دارند و هيچ نظارتى بر آنها وجود ندارد. ما 
كه در دولت از اين شــركت ها بى خبريم، 
مردم هم بى خبرند و فقط خدا از آنها خبر 
دارد. بدترين اقتصاد اقتصاد خصولتى است، 
مخصوصاً وقتى افرادى در اين شــركت ها 
باشند كه در نهادهاى نظارتى حضور دارند 
يا ضابط قضايى هستند. رهبرى بارها تاكيد 
كرده اند نيروهاى مسلح بايد دست از اقتصاد 
بردارند. شستا هم كه بين خصولتى و دولتى 
اســت. اين را واقعاً بايد جمــع كرد. حتى 
شــركت هاى ضرر ده بايــد مجانى واگذار 
شود. به وزير كار گفته ام تا پايان دولت نبايد 

شستا وجود داشته باشــد، البته سهامدارى 
اشكالى ندارد.

روحانــى خاطرنشــان كرد: از هــر ايرانى 
شايسته چه مســيحى چه شيعه و چه سنى 
بايد استفاده شود. اگر مى خواهيد اين افراد 
كار نكننــد نبايد از آنها ماليــات بگيريم و 
بگوييــم كه پاى صندوق رأى بيايند. بايد از 

هر كس كه شايسته است استفاده شود.
وى اظهــار كرد: جــوان انــرژى دارد و 
فعال اســت. مــا وقتى جــوان بوديم در 
دوران جنــگ تا 72 ســاعت بــه راحتى 
نمى خوابيديم، ولى االن نمى توانيم، ســن 
كه باال مى رود مشــكالت افزايش مى يابد 
و احتياط و توجه به دســتگاه هاى نظارتى 
و دادگاه به ذهــن مى آيد، اما جوان اصًال 
دادگاه را قبول نــدارد و مى رود كار خود 
را انجــام مى دهد. قوه قضائيه مى گويد كه 
از وزير جوان دولت شــكايت مى كند، در 
حالــى كه وزير كار خــودش را با قدرت 
انجــام مى دهد. او به نفع مردم كار مى كند 
و به دســتورات بى ربــط اعتنا ندارد. يك 
نفر در قوه قضائيه مى گويد از او شــكايت 

مى كند خب شكايت كنيد.
روحانى در پايــان گفت: وزير جوان ما هم 
كار خــودش را با قدرت انجام مى دهد. اين 
وزير مى شــود نه اين كه كســى كه حساب 
مى كند كه پس از پايان دولت به كجا مى رود.

عضويت همزمان 
مقامات در 

پست هاى مديريتى 
ممنوع شد

 عضويت همزمان مسئوالن و مقامات 
كشــور در تمامى پســت هاى مديريتى، 
هيــأت مديره شــركت هــاى دولتى و 
نهادهاى عمومى غير دولتى و ســازمان ها 
ممنوع اســت.به گزارش ايرنا، نمايندگان 
در ادامه جلسه ديروز مجلس با 151 راى 
موافق، 22 راى مخالف و ســه راى ممتنع 
از مجموع 202 نماينده حاضر با پيشــنهاد 
محمد حسين فرهنگى نماينده مردم تبريز 
در الحاق به بخش هزينه اى اليحه بودجه 

سال 1398 كل كشور موافقت كردند.
نمايندگان در اين پيشنهاد تصويب كردند 
كه عضويت همزمان مقامات موضوع ماده 

(71) قانــون مديريت خدمات كشــورى 
و معاونان و مديران دســتگاه هاى اجرايى 
موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات 
كشــورى مصوب 1386 و ماده (5) قانون 
محاســبات عمومى كشــور و همچنين 
كاركنان شاغل در كليه پست هاى مديريتى 
و كارشناســى در مديريت عاملى و ساير 
مسؤوليت هاى اجرايى و عضويت هيأت 
مديره شــركت هاى دولتــى و نهادهاى 
عمومى غيردولتى و ســازمانها، اعم از زير 
مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه 

ها ممنوع است.
در مــاده 71 قانــون مديريــت خدمات 
كشورى آمده است: روساى سه قوه، معاون 
اول رئيس جمهورى، نواب رئيس مجلس، 
اعضاى شــوراى نگهبان، وزرا، نمايندگان 
مجلــس و معاونيــن رئيــس جمهورى، 
استانداران و سفرا و معاونين وزرا مديريت 
سياسى محسوب شــده و به عنوان مقام 

شناخته مى شوند.

سامانه يكپارچه 
اطالعات 

شركت هاى دولتى 
تشكيل مى شود

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى، 
وزارت امور اقتصادى و دارايى را مكلف 
كردند تا پايان تيرماه 98 زير ساخت هاى 
الزم را جهــت بهره بردارى از ســامانه 
يكپارچه اطالعات شركت هاى دولتى و 

نهادهاى عمومى غير دولتى فراهم كند.
بــه گزارش ايرنــا، نماينــدگان در ادامه 
جلســه ديروز مجلــس بنــد الحاقى 5

بخش هزينه اى تبصره 2 اليحه بودجه را 
تصويب كردند.

نمايندگان وزارت امور اقتصادى و دارايى 
را مكلف كردند با همكارى سازمان برنامه 
و بودجه كل كشور، حداكثر تا پايان تيرماه 

1398 زير ســاخت هــاى الزم را جهت 
بهره بردارى از سامانه يكپارچه اطالعات 
عمومى  نهادهــاى  و  دولتى  شــركتهاى 

غيردولتى فراهم كند.
مجلس همچنين سازمان برنامه و بودجه 
كشور را مكلف كرد امكان دسترسى به 
اطالعات ســامانه مذكور را به صورت 
برخــط براى وزارت امــور اقتصادى و 
دارايى و ديوان محاسبات كشور فراهم 
كند. عدم ارائه اطالعــات فوق و عدم 
اقدام دســتگاه هاى مذكــور، در حكم 
تصــرف غيرقانونى در وجــوه و اموال 
دولتى محســوب مى شــود. ســازمان 
برنامه و بودجه كشــور موظف اســت 
هــر 6 ماه يك بار بــا همكارى وزارت 
گزارش  دارايــى،  و  اقتصــادى  امــور 
عملكرد شــركت هاى موضوع اين بند 
را به كميســيون هاى برنامه و بودجه و 
محاســبات و اقتصادى مجلس شوراى 

اسالمى ارائه كند.

روحـانى:

دست برداشتن دولت از اقتصاد
 تاكيد رهبري

اصالح طلبان پاسخگوى عملكرد روحانى باشند
 FATF آنقدر مهلت ايران را تمديد مى كند تا آن را امضا كنيم.

عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: در همه جاى دنيا اين گونه است كه اگر رئيس جمهور حزبى عملكرد خوبى 
نداشته باشد، آن حزب را تضعيف مى كند و بر اين اساس احزاب معموال از كسانى حمايت مى كنند كه آبروى آنان را حفظ كند.

به گزارش مهر، محمود بهمنى افزود: روســاى جمهور كشــور ما هم يا اصالح طلب هستند يا اصولگرا و زمانى كه آنان عملكرد قابل 
قبولى نداشته باشند، قطعا جايگاه اجتماعى حزب خود را تضعيف مى كنند.وى تصريح كرد: سئوال ما اين است كه با توجه به شرايط 
موجود اگر باز هم راى گيرى شــود، آيا مردم به ليســت 30 نفره اصالح طلبان و كانديداى مورد نظر اين حزب راى مى دهند؟ قطعا 
كانديداى پسى مورد نظر آنان راى نمى آورد. بهمنى بيان كرد: قطعا اگر FATF هم تصويب شود، طرف مقابل مسائل ديگرى چون 
ممنوعيت بكارگيرى موشك هاى بالستيك را مطرح مى كند و حتى اگر اين خواسته را هم اجرا كنيم، آنان سراغ حقوق بشر مى روند 

و ايران را متهم به نقض آن مى كنند و هر روز يك بهانه جديد عليه ايران مى تراشند.

مردم ضامن اقتدار نظام سياسى كشور هستند
 مردم ضامن اقتدار نظام سياسى كشور هستند و حضورشان موجب ايجاد حس اقتدار در دل سياستمداران و فعاالن سياسى كشور 

مى شود.
نماينده مردم سنقر در مجلس شوراى اسالمى گفت: اقتدار نظام به حضور مردم است و قطعاً وقتى مردم پاى كار مى آيند براى كسانى 
كه در عرصه سياسى فعاليت دارند، حضور مقتدرانه ايجاد مى كند، اين هم به معناى اين نيست كه وقتى مردم آمدند مشكالت شان ناديده 
گرفته مى شود.به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين سيدجواد حسينى كيا افزود: فضاى مجازى يك بستر است كه اگر به درستى 
مورد استفاده قرار گيرد، ظرفيت بسيار خوبى براى رساندن پيام انقالب و نشان دادن مشاركت پرشور و چشمگير مردم در صحنه هاى 
ملى به جهانيان استوى گفت: فضاى مجازى به همان اندازه كه در انتشار اخبار و اطالعات كم هزينه، سريع و پر حجم است به همان 
اندازه نيز داراى معايب و خطراتى اســت كه اگر به درســتى كنترل نشود آثار و عواقب منفى آن دامن جوانان و نظام را خواهد گرفت 

بنابراين بايد با اين عرصه بسيار هوشمندانه رفتار كرد.
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سامانه گزارش مديريتى پرستارى از سال آينده 
اجرايى مى شود

 معاون پرستارى وزارت بهداشت گفت: سامانه گزارش مديريتى پرستارى در چهار 
اســتان به صورت پايلوت اجرا شده است و از سال آينده براى نظارت بيشتر مديران 

بخش هاى مختلف پرستارى، در سراسر كشور اجرايى مى شود.
به گزارش ايلنا، مريم حضرتى درباره ســامانه گزارش مديريتى پرستارى توضيح داد: 
اين ســامانه براى نظارت دقيق تر و كاهش اعتباربخشــى كاغذى در حوزه پرستارى 
راه اندازى شــده اســت. پس از اجراى پايلوت اين سامانه، جلسه اى تشكيل داديم تا 
نقص هاى طرح را بررســى كنيم و در حال حاضر مراحل ادارى آن را طى مى كنيم تا 

مصوب شده و از اوايل سال آينده در كل كشور اجرايى شود.

ميانگين سن شروع مصرف مواد در نوجوانان 15 سال است
 معاون كاهش تقاضا و توســعه مشــاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
شــيوع مصرف مواد در نوجوانان را آژير خطر اجتماعى عنوان كرد و گفت: ميانگين 
سن شروع به مصرف مواد در نوجوانان 15 سال است.حميد صرامى در گفت و گو با 
ايرنا، 15 سالگى را سن بحرانى دانست و افزود: مصرف «گل» در صدر مواد مصرفى 
نوجوانان قــرار دارد و پس از آن ترياك، قرص هاى روانگردان و ريتالين بيشــترين 
مصرف را در بين نوجوانان دارد.وى ادامه داد: همچنين ميانگين ســن شروع مصرف 
ســيگار و قليان به عنوان مواد دروازه اى اعتياد در نوجوانان، 14 ســال است. البته در 
ميان دختران ميانگين سن شروع به مصرف سيگار و قليان به 16 سال مى رسد؛ بنابراين 

مداخالت پيشگيرانه بايد نسبت به پسران جدى تر شود.

توليد كارت ملى هوشمند ايرانى در چه مرحله اى است؟
 سخنگوى ســازمان ثبت احوال از تراشــه گذارى كارت هاى ملى هوشمند توليد 

داخل خبر داد.
ســيف  ابوترابى درخصوص آخرين وضعيت صــدور كارت ملى توليد داخل گفت: 
نخســتين محموله كارت توليد داخل براى تراشه گذارى در اختيار شركت متولى اين 
بخش گذاشــته شده است و اميدواريم به زودى دســت ثبت احوال برسد.به گزارش 
ايسنا، تاكيد سازمان ثبت احوال و متوليان چاپ بدنه كارت نيز بر اين موضوع است كه 
تفاوتى ميان كارت هاى وارداتى كه حدود 70 درصد جمعيت واجد شرايط در كشور 
از آن بهره مند شدند و كارت هاى توليد داخل از نظر كيفيت، شكل ظاهرى و مقاومت 

وجود نداشته باشد.

فرآورده هاى آرايشى در ايران، 65 هزار 
ميليارد تومان گردش مالى دارند

 مديركل امور فرآورده هاى آرايشى سازمان غذا و دارو با اشاره به 
گردش مالى 65 هزار ميليارد تومانى فرآورده هاى آرايشى و بهداشتى 
در كشــور گفت: ســهم كاالهاى قاچاق و تقلبى در حوزه آرايشى و 

بهداشتى نيز يك ميليارد و 700 هزار دالر است.
به گزارش ايرنا، عبدالعظيم بهفر تصريح كرد: گردش مالى فرآوده هاى 
آرايشى و بهداشــتى خانوارهاى ايرانى 47 هزار ميليارد، محصوالت 
سلولزى هشت هزار ميليارد و شوينده ها 12 هزار ميليارد تومان است 
كه نشان مى دهد ميزان گردش مالى حوزه آرايشى بهداشتى به حدود 

65 هزار ميليارد تومان مى رسد.
وى با اشاره به راه اندازى اداره كل آرايشى و بهداشتى در سازمان غذا 
و دارو پس از چند سال گفت: تشكيل اين اداره كل يكى از ضروريات 

بود كه گردش مالى اين حوزه بر اهميت آن داللت دارد.
بهفر درخصوص مقاله علمى منتشر شده در حوزه مصرف كازمتيك 
در ايران، اظهار داشت: بر اساس برآورد اين مقاله علمى، حجم ماركت 
فرآورده هاى آرايشــى بهداشــتى در ايران چهار ميليارد دالر اســت. 
همچنين در اين مقاله ميزان مصرف لوازم آرايشــى و بهداشتى تا 4,5
درصد مخارج خانوار ذكر شده كه اين ميزان در ايتاليا سه درصد و در 

انگليس و فرانسه 1,7 درصد است.
مديركل امور فرآورده هاى آرايشــى ســازمان غذا و دارو با اشاره به 
گردش مالى 47 هزار ميليارد تومانى فرآورده هاى آرايشــى با شامپو 
خانوار ايرانى، گفت: اين ميزان در حوزه محصوالت سلولزى هشت 
هزار ميليارد و شوينده (بدون شامپو) 12 هزار ميليارد، است كه نشان 
مى دهد ميزان گردش مالى حوزه آرايشى بهداشتى به 65 هزار ميليارد 

مى رسد.
بهفر با اشاره به گستردگى حوزه فرآورده هاى آرايشى و بهداشتى در 
كشــور، عنوان كرد: اين در حالى اســت كه تا پيش از اين به صورت 
مناســب به اين موضوع پرداخته نشده بود، چنانچه عالوه بر مباحث 

مالى، موضوع سالمت و اشتغال نيز مطرح است.
وى در خصوص تدوين سياســت هاى حوزه فرآورده هاى آرايشى و 
بهداشــتى در سازمان غذا و دارو اظهار داشت: تشكيل كارگروه هاى 
كارشناسى همسان سازى و مطابق سازى استانداردها با استانداردهاى 
رايج اتحاديه اروپا در دســتور كار قرار گرفت و ارتباط مســتقيم با 

انجمن هاى اتحاديه اروپا در اين حوزه ايجاد شد.
بهفر با تاكيد بر لزوم ايجاد تبديل پرماركتينگ به پســت ماركتينگ در 
حوزه فرآورده هاى آرايشى و بهداشتى عنوان كرد: پايلوت اين طرح 
در قزوين انجام شده است كه اميدواريم در سال آينده در ساير استان ها 
نيز اجرايى شود.مديركل امور فرآورده هاى آرايشى سازمان غذا و دارو 
گفت: قاچاق و تقلب يكى از مباحث جدى و مهم حوزه فرآورده هاى 

آرايشى و بهداشتى محسوب مى شود.
بهفر خاطرنشان كرد: طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، رقم 
توليد فرآوردهاى آرايشى و بهداشتى 722 ميليون دالر، مصرف آن 2

ميليارد و 717 هزار دالر و واردات 390 ميليون دالر اســت كه بر اين 
اساس مشخص مى شود كه يك ميليارد و 700 هزار دالر از اين بازار 
زيرنظر رگوالتورى نيســت كه مى تواند قاچاق يا تقلبى باشد كه البته 
با توجه به افزايش نرخ ارز بحث قاچاق چندان مطرح نيست و بيشتر 

متوجه حوزه تقلب است.

علوم پزشكى همدان 
جزو دانشگاه هاى برتر جهان شد

 دانشــگاه علوم پزشكى همدان در جمع يك درصد دانشگاه ها و 
موسسه هاى پژوهشى برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومى معاونت تحقيقات و فناورى دانشگاه علوم 
 (ESI) پزشــكى، بر اساس گزارش پايگاه شاخص هاى اساسى علم
در پايان ســال 2018 ميالدى، دانشگاه علوم پزشكى همدان در جمع 
دانشگاه ها و موسسه هاى پژوهشى يك درصد برتر جهان قرار گرفت.

ايــن مهم در حيطه موضوعى پزشــكى بالينى و به دنبال مشــاركت 
پژوهشــگران دانشگاه علوم پزشكى همدان در طرح هاى بين المللى 
و اهتمام اعضاى هيأت علمى در چاپ مقاالت كيفى پراستناد حاصل 

شده است

خورشيد غرب: توليد كنندگان همدان سريعتر در سامانه ستاد ثبت نام 
كنند

 مى شه شى؟!!
هگمتانه: 38 درصد سهميه اشتغال شهرستان همدان محقق نشد 

 بقيش هم معلوم نيست به كيا رسيده!!
هگمتانه: جمع آوري دست فروشان پياده راه اكباتان 

 تو اين عالم بيكارى شهردارى هم داره اشتغال زدايى مى كنه!!
خورشيد غرب: مديران آويزان 

 بدون شرح!!
هگمتانه: قيمت خودرو كاهش مي يابد

 نهايت يكى دو ميليون تومان!!
اطالعات: پزشكي از راه دور

 از راه نزديكــش چه جور كار ميكنن كه حاال راه دورش چى 
باشه!!

پيروزي: ساز ناكوك ورزشي 
 معموال برا موسيقى ساز داريم!!

اطالعات: هواي پاكيزگي با برگ هاي مصنوعي
  بدون شرح!!

همدان پيام: بوي شيطنت مي آيد!
 براى ما كه بوى بهار مياد!!

ايران: ثروتمندان بدون يارانه 
 آخى طفلى ها!!

سياست روز: سيخ اروپا در بادكنك برجام 
 اروپايى ها پاى منقل برجام نشستن!!

جام جم: بازي با سربازي 
 بازى بازى با سربازى هم بازى؟!!

مستقل: اليحه برابري ديه زن و مرد به دولت ارسال شد 
 اگه حرف از برابرِى پس لطفا براى آقايون هم مهريه بزارين

نصف جهان: سيب بخوريد قند خونتان تنظيم شود 
 با اين گرونى ميوه از تنظيم در مياد!!

برخورد خودرو با عابران پياده در همدان
 رئيس پليس راه استان همدان 
از تصادف خودروى سوارى با 3
عابر پياده در جاده حيدره شــهر 

همدان خبر داد.
رضــا عزيزى در گفــت  وگو با 
ايسنا، در تشــريح اين خبر بيان 
كرد: گزارشــى مبنى بر تصادف 
يك دستگاه خودرو روآ با 3 عابر 
پياده در جاده حيدره داده شــد 
كه پس از اعالم گزارش عوامل 

پليس راه در اسرع وقت در محل حادثه حاضر شدند.
وى ادامه داد: پس از حضور در محل حادثه و بررســى صحنه، راننده 
به علت سرعت غيرمجاز و عدم توجه به جلو با 3 عابرى كه در حال 
عبور از جاده بودند، برخورد كرده سپس به سمت راست منحرف شده 

و با درخت حاشيه جاده برخورد كرده است.
عزيزى با اشــاره به وضعيــت مصدومان خاطرنشــان كرد: به علت 
برخورد شديد، 3 عابر پياده همراه با راننده و سرنشين مصدوم شده و 

توسط اورژانس به بيمارستان منتقل شدند.
رئيس پليس راه استان همدان در پايان توصيه كرد: سرعت باال و عدم 
توجــه به جلو، قدرت و توانايى كنترل خودرو را از راننده مى گيرد و 
منجــر به حوادث تلخ و گاه جبران ناپذيرى مى شــود به همين علت 

رانندگان بايد در مرحله نخست سرعت خودرو را كنترل كنند.

پسر 11 ساله كاله از سر پدر برداشت
 رئيــس پليس فضاى توليــد و تبادل اطالعات اســتان همدان از 

برداشت غيرمجاز حساب بانكى پسرى از حساب پدرش خبر داد.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت وگو با ايســنا، با اعالم اين خبر اظهار 
كــرد: مردى با مراجعه به پليس فتا و طرح ادعاى خود، درخواســت 
شــكايت و رسيدگى مبنى بر برداشــت اينترنتى غيرمجاز از حساب 

بانكى خود كرد.
وى ادامه داد: پس از شكايت شاكى، رسيدگى به پرونده و دستگيرى 
فرد خاطى در دســتور كار كارشناســان پليس فتا قرار گرفت و پس 
از بررســى و انجام اقدامات پليســى و فنى، پسر شاكى به عنوان فرد 

كالهبردار شناخته شد.
ســرخوش نهــاد تصريــح كــرد: پســر شــاكى بــا بــه دســت آوردن 
اطالعــات بانكــى و رمــز دوم كارت پــدرش اقــدام بــه برداشــت 14

ميليــون تومــان بــراى خريــد امتيــاز بــازى يــا همــان خريــد جــم 
كــرده بــود.

وى با اشــاره به اينكه اين پسر بچه 11 ساله به علت اعتياد شديد به 
بازى هاى آنالين دست به چنين اقدامى زده است، عنوان كرد: والدين 
بايد بر فعاليت و بازى آنالين فرزندانشــان نظارت كامل داشته باشند 
همچنيــن در اثر بى توجهى والدين چنين حــوادث و انحرافى براى 

كودكان و نوجوانان پيش مى آيد.
رئيس پليس فتاى اســتان همدان در پايان درخواست كرد: افرادى كه 
داراى كارت و حساب بانكى هســتند بايد به طور مدوام رمز كارت 
خود را تغيير داده و اطالعات حساب بانكى خود را در دسترس عموم 

و ديگران قرار ندهند.

آمار نهايى داوطلبان ارشد اعالم شد
 مشــاور عالى ســازمان سنجش آموزش كشــور از كاهش بيش از 121 هزار نفرى 
داوطلبان آزمون كارشناســى ارشد سال 98 خبر داد و گفت: اين آزمون روزهاى 5 و 6

ارديبهشت ماه سال 98 برگزار خواهد شد.
حسين توكلى در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: ثبت نام براى شركت 
در آزمون ورودى دوره هاى كارشناســى ارشد سال 98 و مرحله اول بيست و چهارمين 
دوره المپياد علمى دانشــجويى كشــور براى تمامى دانشگاه هاى دولتى و غير دولتى از 
جمله دانشــگاه آزاد اســالمى از روز جمعه 16 آذر آغاز شد و روز يكشنبه 25 آذر ماه 

پايان پذيرفت.
وى در ادامه افزود: در بازه زمانى فوق تعداد 454 هزار و 733 نفر در آزمون ارشــد 98

ثبت نام كردند كه از اين تعداد 234 هزار و 11 نفر زن و مابقى مرد هستند.
مشاور عالى سازمان سنجش آموزش كشور همچنين خاطر نشان كرد: جا ماندگان آزمون 
ارشد 98 نيز مى توانستند در اين مهلت در نظر گرفته شده، نسبت به ثبت نام خود كنند.

استخوان هاى نيمى از زنان ايران پس از 45 سالگى
 پوك مى شود

50 درصد زنان ايرانى از 45 ســالگى و 90 درصد زنان از 75 سالگى دچار بيمارى 
پوكى استخوان مى شوند.

يك متخصــص روماتولوژى در گفت و گو با ســالمت نيوز افزود: پوكى اســتخوان 
عارضه اى اســت كه در آن استخوان شكننده شــده و احتمال شكستگى استخوان ها با 

ضربات كوچك افزايش مى يابد.
مينا كرمانى اظهار داشت: پوكى استخوان، عنوان بيمارى همه گير خاموش قرن را به خود 
اختصاص داده به طورى كه بر اساس گزارشهاى موجود در كشور اكنون حدود 7 ميليون 
نفر به پوكى اســتخوان مبتال هســتند. اين بيمارى عالوه بر تحميل هزينه هاى هنگفت 
درمان به دولت و خانواده هاى مبتاليان، موجب مرگ يا از كار افتادگى تعداد زيادى را 
فراهم مى آورد.كرمانى تصريح كرد: پوكى استخوان از گرفتارى هاى بسيار شايع جوامع 

بشرى است كه پس از سن 35 سالگى روند آن در انسان آغاز مى شود. 

پزشكان از نصب پوز در مطب هايشان استقبال كنند
 يك عضو كميســيون تلفيق اليحه بودجه كل كشــور ســال 98 با اشاره به اين كه 
«پزشكان بايد از الزام مجلس شوراى اسالمى براى نصب دستگاه هاى پوز در مطب هاى 
خود اســتقبال كنند»، در  عين  حال گفت كه همه اصناف بايد به پرداخت ماليات تمكين 

كنند و نبايد تنها يك صنف مورد هدف قرار داشته باشد.
محمــد فيضــى در گفت وگو با تبيان، اظهار داشــت: هيچ كــس ترديد ندارد كه 
ماليات بايد پرداخت شــود، اما ماليات صرفا مختص پزشــكان نيست كه بر روى 
آنها متمركز شــويم. فرهنگ ماليات بايد در كل كشور تقويت شود و زير ساخت ها 
براى دريافت ماليات از بقالى گرفته تا مطب پزشك فراهم شود و همه به پرداخت 

كنند. تمكين  ماليات 
وى افزود: اى كاش يك حكم كلى در مورد همه اصناف و مشــاغل پيش بينى مى شد نه 
اين كه صرف پزشــكان را مدنظر قرار دهيم. البته من از ندادن ماليات دفاع نمى كنم، اما 

بايد به گونه اى عمل كنيم كه جلوى فرار مالياتى همه اصناف گرفته شود.

سمانه جهانگيرى عرش »
 20جمادى الثانى هر سال، روزى پر از 
معنويت و خاطره است؛ خاطراتى شيرين 
از مادران مهربــان، فرزندان با محبت و 
همسران با وفا ؛ اين روز به يُمن ِ زاد روز 
بانوى نمونه اســالم، فاطمه زهرا ( س)، 
روز مادر نام گرفته است، بانويى كه گل 
سرسبد تمام بانوان عالم است؛ تنها زنى 
كه پدرش معصوم، همســرش معصوم و 
خودش نيز معصوم بوده و پيامبر گرامى 
اسالم (ص) به او لقب " اُم ابيها "  يعنى 
زنى كه بــراى پدرش همچون مادر بود، 

داده است.
زندگى و ســيره حضرت زهرا( س) به 
قدرى آموزنده و جذاب است كه هر زن 
آزاده اى در جهان او را چونان قديسه اى 
تحسين مى كند؛ زنى كه تولدش از دامن 
خديجه كبرى، همسر پيامبر گرامى اسالم 
(ص) و در كانــون نخســتين خانواده 
تسبيح  و  آســمانى  نغمه هاى  با  اسالمى 
قدسيان همراه شــد و شب ميالدش را 
عرشــيان به بانگ تكبير و تسبيح جشن 
گرفتند و خداونــد لقب كوثر به او عطا 
كرد؛ زيرا وى سرچشمه تمام خوبى هاى 

جهان است.
و چه زيبــا تولد اين بانــوى گرانقدر 
به ابتــكار امام خمينــى (ره) بنيانگذار 
جمهورى اســالمى روز زن و روز مادر 

نام گرفت.
اگر چه هر كشــورى با فرهنگ خاص 
خود براى انتخاب روز مادر ســمبل و 
دليلى دارد.اما آنچه اهميت دارد قدردانى 
و تشكر از مقام مادر است؛ و اين مراسم 
بهانه اى است تا توجه بيشترى به مادران 
داشــته باشــيم و به آنها ثابت كنيم كه 

چقدر دوستشان داريم.
در ايران ما روز ميالد بزرگ بانوى جهان 
اسالم كه مى رسد همه در تكاپوى تقدير 
از مادران و همسرانى بر مى آيند كه تمام 
زندگى خود را صرف  خدمت به خانواده 
كرده  و براى بهتر انجام دادن رســالت 

مادرى خود از آرزوهايشان گذشته اند.
با ســرى به بازار همدان و گزارشى كه 
از خريدهاى روز مادر داشــتيم به نظر 
مى رســد كه گرانى هاى حاكم بر كشور 
بر خالف گذشــته بــر روى نوع خريد 

كادوهاى اين روز تاثير گذاشته باشد.
 طال از خريد روز مادر حذف شد

پريســا جعفرى همشــهرى است كه براى 
خريد روز مادر به بازار همدان آمده است 
او مى گويد: سالها  پيش مادرم براى خريد 
خانه تمام طالهاى يادگارى دوران عروسى 
اش را فروخت به همين دليل هر سال براى 
اينكه مادرم ســرمايه اى داشته باشد برايش 
طال مى گرفتم و او نيز بســيار خوشــحال 
مى شد اما دو سالى است كه نتوانستم آنچه 

مادرم دوست دارد را برايش تهيه كنم.
مهرداد خدايى هم با بيان اينكه در اين روز 
ســعى مى كنم بهترين هديه را براى مادرم 
تهيــه كنم گفت: هر چند مــادران با خريد 
يك شــاخه گل هم خوشحال مى شوند اما 
من هميشه خواسته ام اين بوده كه روزى كه 
به نام مادرم اســت متفاوت باشد به همين 
دليل برايش طال هديه مى خرم اما امسال با 
اين وضع گرانى مجبورم به تناســب جيب 

خودم خريدى در شان مادر داشته باشم.
فرهاد شفيعى هم ديگر همشهرى است كه 
مى گويد من دانشــجو هستم و چون خرج 

و مخارجم زياد اســت براى مادرم گل به 
همراه يك روسرى مى گيرم مادرم هم تاكيد 
دارد كه هيچ چيزى برايش نگيرم اما خودم 
ســعى مى كنم پس اندازى را براى اين روز 
داشته باشــم. اميدوارم روزى شغلى داشته 
باشــم كه بتوانم زحمات مــادرم را جبران 

كنم.
 ارزش نهادن به مقام زن مهممتر 

از خريد كادو براى اوست
آرش صفرى هم كه با فرزند خود در حال 

مى گويد:  اســت  خريد 
آمده ام تا برايب قدردانى 
كادويــى  همســرم  از 
خريــدارى  برايــش  را 
و بــه قول امــروزى ها 
كنــم  ســورپرايز  را  او 
البتــه فرزنــدم هــم با 
داشــته  كه  اندازى  پس 
كادوى  مــادرش  براى 
خريدارى  جداگانــه اى 

خواهد كرد.
قبل  نظرم  به  گفت:  وى 
از خريد كادو آنچه مهم 
به  گذاشتن  ارزش  است 
زن و خانواده است چرا 
كه از اين دست هدايا در 
طول ســال هم مى شود 

خريد كرد. 
پدر ميانســالى هم كه در بازار همدان بود 
گفت: زن ســتون خانــواده و مايه خير و 
بركت اســت و بايد در تمام طول ســال 

قدردان او بود.
وى ادامه داد: يك مادر براى تربيت فرزند 
خــود از تمام خواســته هايش مى گذرد و 

اينكه خداوند خانه دارى را بر عهده مادران 
گذاشته است دور از حكمت نيست. 

 حضــور زنان در اجتمــاع عامل 
توسعه كشور است

در هميــن ارتبــاط مدير كل امــور بانوان 
اســتاندارى همدان نيز با بيان اينكه در هر 
جامعه اى نيمى از پيكره جمعيت اجتماعات 
را زنان تشكيل داده اند افزود: طبق فرموده 
رهبــر انقالب كــه زنان فعــال در جامعه 
مى تواننــد فرزندان صالحــى تربيت كنند 
ضرورت دارد زنان ضمن ايفاى نقشــهاى 
تربيت  همســردارى،  چــون  خانوادگــى 
فرزندان و خانــه دارى در جامعه خويش 
نيزحضورى فعال و مؤثــر در عرصه هاى 

مختلف داشته باشند.
ربيعه عليمحمــدى تاكيد كرد: در صورتى 
كه زنان در عرصه اجتماع حاضر شــوند از 
اين رهگذر مى توانند نقش مهمى در توسعه 
سياســى، اجتماعى، اقتصــادى و فرهنگى 

جامعه و تربيت بهتر فرزندان ايفا كنند.
وى ادامه داد: با توجه بــه اينكه در قانون 
ايران  اسالمى  جمهورى 
زنان نيز حق مشــاركت 
در انتخابــات را دارنــد 
قطعا بــدون حضور آنان 
در عرصــه اجتماع و به 
و  دانش  كســب  ويــژه 
طى مدارج عالى نميتوان 
انتظار داشــت كــه آنان 
درست  انتخاباتى  بتوانند 

را رقم بزنند.
عليمحمــدى بــا تاكيد 
نيز  زنــان  اينكــه  بــر 
بايــد همپــاى مــردان 
پيشــتاز  تحصيالت  در 
اين  شكرانه  به  و  باشند 
دانشگاه  درهاى  انقالب 
به روى بانوان گشــوده 
افــزود:  اســت  شــده 
متاســفانه در جامعــه ما شــاهد حضور 
مديريتى  عرصه هــاى  در  زنــان  كمرنگ 
هستيم كه با توجه به توانمندى زنان بايد 
اين موضوع مد نظر مســئوالن و تصميم 
گيران باشــد هر چند در دوره رياســت 
چنين  شــاهد  روحانى  دكتــر  جمهورى 

هستيم. بانوان  بكارگيزى  در  تحولى 
وى ادامه داد: مردانــى كه بر حضور زنان 
در جامعــه انتقاد مى كنند بايــد بدانند كه 
زنان وقتى مى توانند كودكان خود را تربيت 
كنند قطعا قادر هســتند خود را در جامعه 
مديريت كنند و خودشــان براى خودشان 
تصميم بگيرند لذا نبايــد مردان براى آنان 

تصميم گيرى نمايند.
عليمحمــدى بيــان كرد: زنــان با حضور 
در جامعــه هــم در راهپيمايى ها و هم در 
انتخابات شركت مى كنند كه اين برگرفته از 

خط بنيانگذار انقالب اسالمى است.
 برنامه هاى روز زن در همدان

وى در ادامه به برنامه هاى هفته زن اشــاره 
كرد و اظهار داشــت: تقديــر و تجليل از 
1000 مادر شــهيد به مناسبت هفته زن با 
حضور استاندار همدان يكى از برنامه هاى 

مهم اين هفته است.
ســيرت  همايش  برگزارى  از  عليمحمدى 
فاطمــى با محوريت فرهنگــى خبر داد و 
افزود: برگزارى ويــژه برنامه تكريم زنان 
شاغل در همه دستگاه هاى اجرايى نيز در 

دستور كار است.
وى با اشاره به برنامه برگزارى جشن بزرگ 
والدت  مناســبت  به  دانشــجويى  ازدواج 
حضرت زهرا(س) بيان كرد: جشن بزرگ 
كوثر با حضور خانواده هاى شهدا و عموم 
مردم در ســالن 3000 نفرى امام على(ع) 
توســط بنياد حفظ آثار و بسيج خواهران با 

مشاركت شهردارى برگزار مى شود.
وى در ادامــه گفت: در روز ميالد حضرت 
فاطمــه(س) 50 درصــد تخفيــف براى 
استفاده از اســتخرهاى الوند و كوثر پيش 

بينى شده است.
وى اضافه كرد: همچنين در روز چهارشنبه 
هفته جارى ســينما كانون پرورش فكرى 
براى خانــواده ها تخفيــف هايى در نظر 

گرفته است.
مديركل دفتر امور بانوان استاندارى همدان 
ادامــه داد: در رايزنى بــا اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، هزينه 
بازديد اماكــن تاريخــى و فرهنگى براى 

بانوان نيم بها محاسبه مى شود.
 ضرورت توجه به خواسته بانوان 

در روز زن
عليمحمــدى بيان كرد: با توجــه به تاكيد 
اســتاندار همدان برنامه هاى روز زن امسال 
در يك هفته برگزار شد و مقام عالى دولت 
در استان بر ضرورت توجه به خواسته ها و 

مطالبات قشر بانوان تاكيد كرد.
وى ادامه داد: خواســته اســتاندار همدان 
برگــزارى برنامه ها و آيين هاى جشــن 
در شــان و جايگاه بانــوان و فراهم كردن 
زمينه اى براى بيان مطالبات زنان در اجتماع 

است.
مديركل دفتر امور بانوان استاندارى همدان، 
برگزارى جشــن بزرگ ازدواج در دانشگاه 
آزاد، برگزارى جشــن كوثر در ســالن سه 
هزار نفرى امام على(ع) و برگزارى جشن 
بزرگ فاطمى با محوريت اداره كل ورزش 
و جوانان و اجراى حركات نمايشــى براى 
معرفى هيأت هاى ورزشــى بانــوان را از 

برنانه هاى هفته زن برشمرد.
عليمحمدى از برگزارى نمايشگاه عفاف و 
حجاب براى مددجويان بند نســوان زندان 
همدان به مدت ســه روز خبر داد و گفت: 
پياده روى خانوادگــى از ديگر برنامه هاى 

اين هفته است.

امروز و هرروز به نام مادر است

مهربان ترين فرشته

بانوى  بــزرگ  ميالد  روز 
جهان اسالم كه مى رسد 
همه در تكاپــوى تقدير 
همســرانى  و  مادران  از 
تمام  كــه  مى آيند  بــر 
زندگــى خــود را صرف  
خدمت بــه خانواده كرده  
دادن  انجام  بهتر  براى  و 
از  خود  مادرى  رســالت 

آرزوهايشان گذشته اند
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38 هزار مجوز كسب و كار در همدان صادر شد
 مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همــدان گفت: 38 هزار مجوز 

كسب و كار و مشاغل خانگى امسال در اين استان صادر شده است.
احمــد توصيفيان با بيان اينكه 28هزار و 200 واحد مســكونى توســط 
تعاونى هاى مســكن احداث شده است افزود: همچنين يك هزار ميليارد 
ريال تسهيالت قرض الحســنه به كسب و كارهاى خانگى پرداخت شده 

است.
مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى همــدان ادامــه داد: برگزارى 

نمايشــگاه هاى ســاالنه براى عرضه محصوالت كسب و كارهاى خرد و 
خانگى از اقدامات صورت گرفته در راستاى حمايت از واحدهاى توليدى 

و كسب و كار است.
توصيفيان اظهار داشــت: 2 هزار و 680 ميليارد ريال تســهيالت كم بهره 
براى توســعه و ايجاد اشــتغال پايدار در روستاها صادر شده است و 20 
مركز مشــاوره و كاريابى غير دولتى، هشت مركز مشاوره اطالع رسانى و 

خدمات كارآفرينى ايجاد شده است.
وى به ايرنا گفت: ســهم اين اســتان در اجراى طرح «روستا تعاون» 52 

روستا بوده كه تاكنون اين طرح در 84 روستاى استان اجرا شده است.

توصيفيان افزود: در كل كشور حدود يك هزار و 947 روستا تعاون پيش 
بينى شــده است كه تحقق اين طرح در 84 روستاى استان همدان بيش از 

سهميه تعيين شده، است.
وى اظهار داشت: در طرح روستا تعاون شركت هاى تعاونى با استفاده از 
سرمايه و نيروى كار مهارت و تخصص روستاييان تشكيل شده و موجب 

رونق اقتصادى و اجتماعى روستا مى شوند.
به گفته وى در حال حاضر يك هزار و 130 تعاونى در همدان فعال است.
گفتنى است؛ همدان داراى يك هزار و 30 روستاى داراى سكنه است كه 

970 روستا بيش از 20 خانوار ساكن هستند.

خبـر

آرامش در بازار شب عيد
 ■ مردم با مديريت تقاضا مانع تنش در بازار شوند

 رئيس اداره بازرســى و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با بيان اينكه بازار از آرامش نسبى برخوردار است، گفت: 

مردم با مديريت تقاضا مانع  تنش در بازار شوند.
عليرضا شجاعى با اشــاره به طرح تشديد بازرسى از يك ماه گذشته 
آغاز شــده است، اظهاركرد: در ماه گذشــته 5980 بازرسى در استان 
صــورت گرفته كه 1141 پرونده تخلف به ارزش بيش از 24 ميليارد 

ريال تشكيل شده است.
وى با بيان اينكه روزانه بيش از 50 شكايت حضورى و كتبى و بيش 
از 150 گزارش تلفنى از تخلفات به ســازمان مى رسد، تصريح كرد: 
قيمت گذارى شــيرينى، پيتزا و ساندويچ و رستوران ها در دستور كار 

قرار دارد.
 افزايش قيمت آجيل بعيد است

وى دربــاره بازار آجيل عيد نوروز در همــدان، افزود: آجيل درحال 
حاضر نرخ ثابتى دارد و بعيد اســت افزايش يابد و قيمت شــيرينى 
پيشــنهاداتى توسط صنف داده شــده كه قيمت گذارى آن در دستور 

كار است.
شــجاعى با اشاره به اينكه آخرين قيمت مصوب شيرينى  در سال 75
بوده اســت، به ايسنا يادآور شــد: افزايش قيمت هايى كه در سالهاى 
اخير صورت گرفته به دليل افزايش نرخ شــكر، آرد و تخم مرغ بوده 

كه منطقى بوده است.
رئيس اداره بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با بيان اينكه قيمت گوشت قرمز در 20 روز گذشته ثبات پيدا 
كرده است، گفت: افزايش قيمت دام زنده باعث افزايش قيمت گوشت 
در بازار شــده است اما با عرضه گوشــت هاى منجمد و گرم دولتى 

توانستيم قيمت را ثابت نگه داريم.
 ثبات قيمت مرغ در بازار

وى درباره عرضه گوشــت هاى تاريخ گذشــته در بين اقشار مردم، 
تصريح كرد: مطلقاً اينطور نبوده و گوشــت هاى وارداتى ذبح شرعى 
شــده و پس از تأييــد صالحيت واردات صــورت مى گيرد و چنين 

موردى وجود ندارد.
شجاعى با بيان اينكه مرغ نيز ثبات قيمت دارد، اظهاركرد: قيمت مرغ 
بــه مدت 10 روز 13هزار و 800 تومان بود اما قيمت امروز بازار مرغ 
14هزار و 500 تومان اســت با اين وجود از معدل كشــورى پايينتر 

هستيم.
وى با اشاره به نظارت بر خدمات قاليشويى، خشك شويى و مكانيك 
اتومبيل در طرح نظارت نوروز، افزود: آخرين قيمت قاليشــويى ها و 
مكانيك اتومبيل طى 2 ماه گذشته اعالم شده است بنابراين در آستانه 

نوروز مجاز به افزايش قيمت نيستند.

كارت هاى ملى خود را جايگزين 
عابر بانك كنيد

 اين روزها ورود كارت هاى هوشــمند ملى براى استفاده به جاى 
كارت هاى عابر بانك جدى تر شــده و با اقــدام بانك ها در اين مورد 
مشتريان مى توانند از كارت هاى هوشمند ملى براى دريافت خدمات 

بانكى استفاده كند.
به گزارش ايســنا، از نيمه دوم سال گذشته بود كه استفاده از خدمات 
غيرحضورى بانكى از طريق كارت هوشــمند ملى رسماً مطرح شد 
و در آن زمــان بانك ملــت و همچنين بانك ملى براى اين مهم اقدام 
كردند. بر اين اساس با اجراى آزمايشى استفاده از كارت هاى هوشمند 
ملى به جاى كارت هاى ملى به تدريج امكانات بيشــترى به خدمات 

آن اضافه شد.
اين در حالى است كه چندى پيش همتى " رئيس كل بانك مركزى "
بر اهميت استفاده از كارت هاى هوشمند ملى به جاى كارت هاى بانكى 
تاكيد كرده و گفته بود كه تبديل كارت هاى مغناطيســى به كارت هاى 
هوشمند مى تواند كمك مناسبى به نظام بانكى بوده و عالوه بر ارتقاى 

سطح امنيت، امكان پرداخت همراه امن را فراهم آورد.
همتى همچنين به اين موضوع اشــاره كرده بود كه تكنولوژى استفاده 
از كارت هوشــمند ملى در داخل كشور بومى سازى شده و مى تواند 

تحوالتى در زمينه تجارت فراهم آورد.
اما ماجراى اســتفاده از كارت ملى هوشــمند در شبكه بانكى از اين 
قرار اســت كه بانك ها با همكارى سازمان ثبت احوال اقدام به انتقال 
اطالعات بانكى روى تراشه كارت هوشمند ملى كرده و قابليت هايى 

را براى انجام خدمات بانكى در آن ايجاد مى كنند.
اين در حالى است كه انجام خدماتى نظير واريز و برداشت پول، افتتاح 
حساب بانكى، انتقال وجه، افتتاح حساب، كليه عمليات بانكى داخل 
شعبه، وصول چك و امورى از اين قبيل از جمله خدماتى است كه از 
طريق كارت هاى هوشمند عملياتى است كه مى تواند در آينده توسعه 

بيشترى پيدا كند.
در ايــن حالت كاربران شــبكه بانكى مى توانند بدون همراه داشــتن 
عابربانك و با مراجعه به دستگاه هاى خودپرداز با كارت هوشمند ملى 
براى دريافت خدمات اقدام كنند. البته اين به معنى جايگزينى رسمى 
كارت هــاي ملى به جاى عابربانك و حذف آن نيســت، اما به مرور 

مشتريان شبكه بانكى مى توانند اين جايگزينى را انجام دهند.
اما در كنار اين كه از كارت هاى هوشــمند ملــى مى توان براى انجام 
خدمات بانكى اســتفاده كرده و كار مشــتريان را تا حد زيادى آسان 
مى كنــد، مزيت هايى را براى بانك ها نيز به همراه خواهد داشــت؛ به 
گونه اى كه احراز هويــت الكترونيكى كه يكى از دغدغه هاى نظامى 
بانكى به شمار مى رفت اكنون با توسعه استفاده از كارت هاى هوشمند 
ملى براى دريافت خدمات بانكى تا حد زيادى رفع خواهد شد چراكه 
كارت هوشــمند ملى براى احراز هويت عالوه بر رمز از اثر انگشت 

فرد هم استفاده مى كند.
همچنين ديگر مزيتى كه كارت هوشــمند ملى در شبكه بانكى ايجاد 

خواهد كرد اثر آن كاهش هزينه هاى مالى بانك هاست.

رئيس انجمن كارفرمايان استان همدان:
 مديريت صحيح منابع و مصارف 

راهكار حل مشكالت است
 رئيس انجمن كارفرمايان اســتان همدان با بيان اينكه با مديريت 
صحيح بر منابع و مصارف مى توانيم از عهده بحران ها برآييم گفت: 
مقام معظم رهبرى به درســتى راهكار برون رفت از اين مشكالت را 

در داخل كشور معرفى كردند كه بايد مورد توجه باشد.
حميدرضــا رهبر با بيان اينكه بيانيــه گام دوم انقالب مقام معظم 
رهبــرى بســيار پرمغز اســت و درك و عمل بــه آن براى همه 
مسئوالن الزم و ضرورى است اظهار كرد: بخش خصوصى وقتى 
از سختى كار به دليل اعمال تحريم ها سخن مى گويد بايد راهكار 

نيز ارائه دهد.
وى با اشــاره به اينكه راهكار را مقام معظــم رهبرى در بيانيه خود 
ارائه دادند افزود: راهكار كاستن فشارهاى موجود بر اثر تحريم هاى 

اقتصادى مديريت صحيح در داخل كشور است.
ايــن فعال اقتصادى با تأكيد بر اينكه تحريم ها كار را ســخت كرده 
است اظهار داشت: البته دليلى ندارد ما در برابر دشمن به خاطر اين 

تحريم ها كوتاه بياييم همانطور كه در دفاع مقدس كوتاه نيامديم.
وى با اشــاره به اينكــه در دوران دفاع مقدس تنها با يك كشــور 
نمى جنگيديم ادامه داد: حداقل از 12 تا 15 كشــور اسير داشتيم و با 

يك منطقه در حال جنگ بوديم اما فشارهاى امروز وجود نداشت.
رهبر به فارس گفت: دليل ايــن اتفاق اين بود كه روحيه مديران ما 
در آن زمــان جهادى و برگرفته از ايثار و تالش بود اما امروز روحيه 
برخى از مديران ما به فســاد، رانت خــوارى و منفعت طلبى گرايش 

پيدا كرده است.
وى با اشاره به اينكه مقام معظم رهبرى به درستى راهكار برون رفت 
از اين مشــكالت را در داخل كشور معرفى مىكنند گفت: اعتقاد ما 
بر اين اســت كه با مديريت صحيح بر منابع و مصارف مى توانيم از 

عهده اين مشكالت برآييم.
اين فعال اقتصادى با بيان اينكه مديرانى كه نمى توانند بايد عرصه را 
ترك كنند افزود: جوانانى كه تخصص و تجربه دارند بايد در عرصه 
مديريتى حاضر شــوند همانطور كه مقــام معظم رهبرى به ظرفيت 

جوانان اشاره مى كنند.
وى با بيان اينكه جنگ را 20 ساله ها به پيروزى رساندند و امروز 70
ســاله ها اقتصاد را به اين حال و روز درآوردند تصريح كرد: مديران 
براى تحقق فرمايشات رهبرى بايد الزامات جهادى بودن و جهادى 

انديشيدن را بشناسند.
رهبــر در ادامــه بــه تشــريح بيشــتر راهكارهــا پرداخــت و تأكيــد 
كــرد: پــس از ايــن برهــه بــر روى منابــع غنــى و سرشــار ايــران 
در حــوزه معــادن، نفــت و منابــع انــرژى و البتــه ظرفيــت عظيــم 

انســانى توجــه شــود.
وى با بيان اينكه بايد نيروى انســانى كشور را شناسايى و به آن باور 
داشته باشــيم خاطرنشان كرد: جوانان 20 ساله جنگ را اداره كردند 
بنابراين امروز هم مى توانند اقتصاد را در كنار افراد باتجربه و استفاده 

از مشاوره  آنها به سامان كنند.
اين فعال اقتصادى با تأكيد بر اينكه افراد با تجربه تا قيامت در صحنه 
حاضر نيســتند گفت: بنابراين اين تجربه بايد به نســل هاى جديد 
منتقل شود به طورى كه تا مقطعى از جوانان پشتيبانى كنند و مطمئن 
باشند جوانان امروزى مى توانند حماسه دفاع مقدس را تكرار كنند.

وى با اشاره به اينكه پس از شناسايى منابع از تكنولوژى روز استفاده 
كنيــم اظهار كرد: تلفيق ايــن منابع با تكنولــوژى و نيروى جوانى 

مى تواند كشور را موفق كند.
رهبر با بيان اينكه از تحريم ها نبايد ترســيد افزود: ما 40 سال است 
تحريم هســتيم و اگر مى خواســتيم بترســيم از همان روز اول بايد 

مى ترسيديم.
وى تصريــح كرد: بايد به فرمايشــات مقام معظم رهبرى عمل كنيم 

وگرنه صرف چاپ بنر وكتاب ظلم به شخص ايشان است.

پرداخت سود سهام عدالت كارگران 
و زنان سرپرست خانوار از امروز

 امروز به كارگران فصلى و زنان سرپرســت خانوار ســود سهام 
عدالت مربوط به ســال مالى 1396 پرداخت خواهد شد. عالوه بر 
اين اگر مشموالن سهام عدالت در اين گروه به علت دير اعالم كردن 
شماره شبا سود سال مالى 1395 را نگرفته باشند، فردا مبلغ آن سود 

نيز به حسابشان واريز خواهد شد.
به گزارش ايســنا، آن طور كه ســازمان خصوصى سازى اعالم كرده 
تاكنون ســود سهام عدالت ســال 1396 مشــموالن كميته امداد و 
بهزيستى كه از تخفيف برخوردار هستند به طور كامل پرداخت شده 
است. عالوه بر اين سود ســهام عدالت روستاييان نيز در هفته هاى 

اخير پرداخت شد.
امــروز نيــز قــرار اســت كــه مرحلــه ســوم پرداخــت ســود ســهام 
ــران  ــه كارگ ــن مرحل ــق آن در اي ــه مطاب ــود ك ــاز ش ــت آغ عدال
فصلــى و ســاختمانى، دختــران مجــرد و زنــان كارگــر سرپرســت 

ــه تدريــج دريافــت خواهنــد كــرد. ــوار ايــن ســود را ب خان
ــه اطالعيــه ســازمان خصوصــى ســازى فــردا حــدود  ــا توجــه ب ب
ــى 1395 و  ــال مال ــت س ــهام عدال ــود س ــان س ــارد توم 500 ميلي
1396 ميــان 5 ميليــون و 400 هــزار نفــر از مشــموالن ايــن گــروه 
ــت  ــل پرداخ ــاى عام ــق بانك ه ــى از طري ــورت تدريج ــه ص ب

مي شــود.
ــاب  ــباى حس ــماره ش ــت ش ــهام عدال ــموالن س ــدادى از مش تع
بانكــى خــود را ديــر اعــالم كردنــد بــه هميــن علــت ســود ســال 
مالــى 1395 را تاكنــون دريافــت نكردنــد. ايــن دســت از مشــموالن 
اگــر در گــروه كارگــران فصلــى و ســاختمانى، دختــران مجــرد و 
زنــان كارگــر سرپرســت خانــوار باشــند امــروز ســود ســال 1395

را نيــز دريافــت خواهنــد كــرد.

غزل اسالمي»
 قانــون خريد كاالي داخل اســتان 
خانه هاي  تخليه  قانون  ادارات،  توســط 
سازماني، مقدار سرمايه گذاري خارجي و 
تأثير تحريم ها بر سرمايه گذاري خارجي، 
اســتفاده ادارات از اوراق، مقدار وصول 
درآمدهاي استان و وضعيت قانون حذف 
يارانه ها در اســتان مهمترين ســواالتي 
بودند كه خبرنگاران در نشســت خبري 
از سيدناصر محمودي، مديركل اقتصاد و 
دارايى استان همدان پرسيدند كه در ادامه 

خالصه اين گفت وگو آمده است.
در  خارجي  سرمايه گذاري  مقدار   
مبلغ  چه  است؟  چقدر  همدان  استان 
تاكنون جذب شــده و موجب ايجاد 

چند طرح و شغل شده است؟
همانطــور كه پيش از اين هــم گفته ام، يخ 
ســرمايه گذاري در اســتان شكسته است. 
تاكنون 12 ســرمايه گذاري خارجي بالغ بر 
116 ميليون دالر با ايجاد هزار و 554 شغل 
توسط ســرمايه گذاراني از كشورهاي هند، 
آلمان، دانمارك، اســتراليا، آمريكا، ايرلند و 
عراق صــورت گرفته كه بالغ بر 67 ميليون 
دالر آن تاكنون جذب شده است. تاكنون 9

طرح با اشتغالزايي براي هزار و 307 نفر به 
بهره برداري رسيده و 3 طرح با ايجاد اشتغال 

براي 247 نفر نيز در حال اجراست.
فرآوري سيب زميني، فوالد، الياف الستيك، 
صنايــع غذايــي، بتــن ســبك صنعتي و 
نيروگاه هاي خورشــيدي واحدهايي هستند 
كه توسط ســرمايه گذاري هاي خارجي در 

استان ايجاد شده اند.
خورشيدي  نيروگاه هاي  حوزه  در   
تاكنون چه اقداماتي انجام داده ايد؟ 

51 مگاوات نيروگاه خورشيدي با 65 ميليون 
دالر سرمايه خارجي به بهره برداري رسيده 
كه همين موجب شــده تا استان همدان به 
عنوان قطب نيروگاه خورشيدي مطرح شود. 
بجز اينها پروژه هاي ديگري هم در دســت 

اقدام داريم.
 تحريم ها و نوسانات قيمت ارز در 
سرمايه گذاري هاي خارجي در استان 

چه تأثيري داشته است؟
تأثيرات خودش را داشــته اســت، اما هيچ 
جاي نگراني براي ســرمايه گذاران خارجي 
وجــود ندارد؛ چون در انتقــال درآمد خود 
به كشورشان دچار مشــكل نخواهند شد. 
چنانچه هفته گذشته سرمايه گذار خارجي به 
راحتي توانست درآمد خود را به كشورش 

منتقل كند.
 اجراي قانون براي شناســايي و 
تخليه خانه سازماني هاي پشت پارك 
ملت كه اغلب آنها مربوط به مسكن 
و شهرسازي است، در چه مرحله اي 

است؟
اخطارهاي الزم به آنها داده شده و تعدادي 
از آنهــا خالي شــده و در اختيار دانشــگاه 
صنعتي قرار گرفته اســت. اســتاندار هم بر 
تخليه بقيه خانه ســازماني ها تأكيد كرده و 
قانونگذار هم تا خرداد 98 به ســاكنان آنها 

فرصت تخليه داده است.

 قانون «واگذاري» براي خانه هاي 
سازماني در ســال 88 مصوب شده 
است، اما اكنون به ساكنان آن حكم 
تأخير  خاطر  بــه  و  داده اند  را  تخليه 
در تخليه، مبلغي از حقوق آنها كســر 
مي شــود. اجراي قانون «تخليه» در 
رابطه با اين مساكن درست تر است 
يا «واگذاري»؟ كســر از حقوق آنها 

چقدر قانوني است؟
عمده خانه هاي ســازماني در اختيار مسكن 
و شهرســازي است كه بايد اين اداره به اين 
موضوع بيشتر ورود كند. مدير هر دستگاهي 
بر اساس آيين نامه خانه هاي سازماني تصميم 
مي گيرد «واگذاري» خانه ها به چه كســاني 
صورت بگيرد و چه كساني بايد آن را تخليه 
كنند و اگر «واگذاري» قانوني نباشد، فرآيند 

تخليه به ساكنان آن ابالغ مي شود.
در صــورت تأخير در تخليــه اين خانه ها، 
يك ســوم از حقوق ساكن آن كسر مي شود 

و قانوني است.
رابطه  اين  در  شــما  ســازمان   

اقدامي داشته است؟
دســتگاه هاي اجرايــي موظــف هســتند 
خانه هايي كه استفاده از آنها ضروري نيست 
را در سامانه ثبت كنند. اقتصاد و دارايي هم 
19 خانه ســازماني كه از آن استفاده مي شد 
را تخليه كرده و در ســال هاي 96 و 97 آنها 
را به مبلغ 2 ميليارد و 300 ميليون تومان به 

فروش رساند و به خزانه واريز كرد.
 استان همدان در شناسايي اموال 
مازاد، منقول، غيرمنقول و مولدسازي 
دارايي هاي دولــت در چه مرحله اي 

قرار دارد؟
يك مأموريت مهــم اقتصاد و دارايى در 
كشــور مولدســازى دارايى هــاى دولت 
اســت و شناســايى اموال مازاد و منقول 
و غيرمنقول دولت در اســتان از اهداف 
قانونگــذار اســت. دولت نمى دانســت 
چقدر دارايى در ســطح كشــور دارد، به 
همين دليل سامانه اى تحت عنوان سامانه 
ســادا طراحى كرد و تمامى دستگاه هاى 
اجرايى موظف شــدند امــوال منقول و 
غيرمنقــول خود را در اين ســامانه ثبت 

دســتگاه هاى  درصد   98 حدود  كه  كنند. 
اجرايى در مرحلــه اول تمام اموال خود 
را در اين سامانه ثبت كردند و تكليف ما 
راستاى اقتصاد مقاومتى  اين است كه در 

اين اموال را به فروش برسانيم.
 از چند سال گذشــته هم شما و 
مبني  نامه هايي  وقت  اســتاندار  هم 
بر «خريد كاال از داخل اســتان» به 
ادارات ارسال كرده  و به دستگاه هاي 
اجرايي دستور داده ايد كه در صورت 
اســتان  داخل  در  كه  كااليي  به  نياز 
موجود اســت بايد خريــد از داخل 
صورت  اين  غير  در  بگيــرد،  صورت 
نمي كنند،  تأييد  را  آن  ذي حســابان 
اما مي بينيم كه مديران دستگاه  ها در 
اين زمينه ســليقه اي عمل مي كنند و 
ذي حسابان هم ظاهراً مشكلي با اين 
ديگري  راهكار  آيــا  ندارند.  موضوع 
براي جلوگيري از خروج ســرمايه از 
استان به اين صورت، اجرا كرده ايد؟

اخيــراً همه خريدهاي بيــش از 2 ميليون 
و 500 هزار تومان بايد از طريق ســامانه 
خريداري شــود. به اين صورت كه همه 
افراد و شــركت هايي كه كاال براي فروش 
دارنــد، در ســامانه ثبت نــام مي كننــد و 
دســتگاه ها هم كاالي مــورد نظر خود را 
از داخل ســامانه پيدا كــرده و خريداري 

مي كنند.
 اخيــراً در همين ســامانه برخي 
دالالن ثبت نام كرده اند كه در صورت 
ادارات،  سوي  از  ســفارش  دريافت 
كرده  را وارد استان  كاالي مورد نظر 
و به آنها مي فروشــند. با اين شرايط 
باز هم توليدكنندگان داخل اســتان 
متضرر مي شود. براي اين موضوع چه 

راهكاري داريد؟
ســازمان صنعت و معدن متولي اين سامانه 
است. تاكنون 350 آسيب كه به سامانه وارد 
بوده را شناســايي كرده ايم كه 60 مورد آن 
به زودي حل مي شــود. اگــر موردي اطالع 
داريد به ما اطالع بدهيــد تا آن را پيگيري 
و اصالح كنيم. ما با اين ســامانه به ســمت 

شفاف سازي مي رويم.

 وضعيت ادارات استان در استفاده 
به جاي  (تهاتــر)  تســويه  اوراق  از 

بدهي هاي خود، چطور است؟
كليه دســتگاه هاى اجرايى اســتان موظف 
شدند تا بدهى هاى خود را در سامانه سماد 
ثبت و هر سه ماه يك بار به روزرسانى كنند. 
ميزان بدهى دستگاه ها 22 هزار ميليارد ريال 
و ميزان مطالبــات 14 هــزار ميليارد ريال 
ثبت شده اســت. با استفاده از اوراق تسويه 
توانســتيم 5 ميليــارد و 800 ميليون را در 
نــوع اول تهاتر كنيــم و در نوع دوم حدود 
40 ميليارد را در استان تهاتر كرديم و هنوز 
شهردارى ها 180 ميليارد تومان مطالبه قطعى 

از دستگاه ها دارند.
اســتان  درآمدهاي  از  مقدار  چه   

تحقق يافته است؟
بالغ بر 82 درصد درآمدهاي استان از طريق 
دريافت ماليات اســت. 655 ميليارد تومان 
درآمد در بودجه سال 97 براي استان همدان 
در نظر گرفته شــده كه 540 ميليارد تومان 
آن از طريق دريافــت ماليات خواهد بود و 

تاكنون 90 درصد آن محقق شده است.
 نرخ مشاركت اقتصادي در استان 

چقدر است؟
نرخ مشاركت در اســتان نسبت به كشور 
در رتبه خوبي قرار دارد. در پاييز سال 96
نرخ مشاركت اقتصادي 41 و در پاييز 97
به 40/3 درصد رسيده است، اين نرخ در 
تابســتان 97، 43 بوده است. ميانگين اين 
رتبه در كشــور در پاييــز 97، 40/5 بوده 

است.
 قرار شــد كه حذف يارانه بگيران 
دهك هاي باال از ســال 98 به عهده 
اين  درباره  شــود.  واگذار  اســتان 

موضوع توضيح بدهيد.
در قانون بودجه ســال 98 حذف دهك هاي 
باال به اســتان ها واگذار شده، كه قرار است 
مبلغي كه از اين طريق به دســت مي آيد در 
استان ها هزينه شــود. در صورت تصويب 
اين قانون، اســتان هايي ماننــد همدان كه 
ضرر مي كنند و به نفع استان هاي برخوردار 
خواهد بود. اما به نظر من ممكن است كه اين 

اليحه تصويب نشود.

مديركل اقتصاد و دارايى  استان خبر داد

116 ميليون دالر 
سرمايه گذاري خارجي در همدان

■ ادارات دولتي با بهره گيري از اوراق تهاتر بدهي هاي خود را تسويه كنند
■ اموال مازاد دولتي شناسايي و به فروش مي رسد

رئيس اتحاديه طال همدان:

سفته بازان به 
خريد سكه روى 
آورده اند

 رئيس اتحاديه طــال و جواهر همدان 
گفت: سفته بازان و افرادى كه دنبال حفظ 
ارزش سرمايه نقدى خود هستند به خريد 

سكه و طالى آب شده، رو آورده اند.
مهــدى غالمى بيان كــرد: افزايش قيمت 
طال با نزديك شــدن به پايان ســال ناشى 
از افزايــش تقاضا نيســت بلكه علت آن 

نوسانات قيمت دالر است.
وى با بيان اينكه تقاضا براى خريد طالى 
ساخته شده 60 تا 70 درصد كاهش داشته 
اســت بيان كرد: در صورت ثبات قيمت، 
تمايل خريد بيشــتر مى شــود، اما نوسان 
قيمت ها رغبت مردم براى خريد را كاهش 

مى دهد.
رئيــس اتحاديه طــال و جواهــر همدان 
ادامه داد: هم اينك بيشــتر ســفته بازها و 
سرمايه گذارها به خريد طالى آب شده و 
سكه رو آورده اند و تمايلى به خريد طالى 

ساخته شده نيست.
غالمــى به ايرنا گفــت: دو عامل عمده و 
موثر در نوســان قيمت طال، قيمت جهانى 

و نوســانات قيمت ارز است و اين مولفه 
ها در گام نخست بر روى قيمت طال تاثير 

مى گذارد.
وى افزود: فروش طال برخالف ديگر اقالم 
و كاالها بوده و با باال رفتن قيمت و نوسان 
شديد آن، ميزان فروش طالى ساخته شده 

نيز كاهش مى يابد.
رئيس اتحاديه طال و جواهر همدان اضافه 
كرد: برخى شــهروندان كــه دنبال حفظ 
ارزش پول و وجه نقدشــان هستند نيز به 
شكلى سمت خريد ارز يا طالى آب شده 

و سكه روى مى آورند.
غالمى گفت: طالى آب شده و سكه شامل 
درصد ســود اندكى مى شــود بنابراين با 

كمترين كاهش قيمتى مى توان آن را مبادله 
و خريد و فروش كرد.

وى اظهار داشت: ركود شديد بازار طال در 
يكسال گذشته به طور مستمر جريان داشته 
و قــدرت خريد مردم و ميزان فروش طال 

روند كاهشى داشته است.
غالمى افــزود: برخى از فعــاالن در اين 
صنف به علت كاهــش فروش و به دنبال 
آن مباحــث مالياتى از جملــه ماليات بر 
درآمد و ارزش افزوده بر خالف ميل باطنى 
درخواست تعطيلى موقت دادند اما تاكنون 

پروانه اى ابطال نشده است.
485 تن عضو اتحاديه طال، جواهر، ساعت، 

عينك و نقره در همدان هستند.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهي موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 97/1485  مورخ 97/10/23 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي مهدي كريمهء فرزند وفاءاله به شماره شناسنامه 
4000024523 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 
14/44 مترمربع در قســمتى از پالك 2256 اصلي واقع در اسدآباد، بلوار 
جانبازان، نبش كوچه شهيد باهنر 12 خريداري با واسطه از مالك رسمي 
آقاي رجبعلي جباري محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
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 اســت در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 740)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/22

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي حاج علي بهاري داراى شــماره شناسنامه  9 به شرح دادخواست 
كالســه 1084/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حبيب اله بهاري به شــماره 
شناســنامه  698 در تاريخ 79/05/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حاجعلي 
پســر  متولد 1329   9 شناســنامه  شــماره  به  حبيب ا...  فرزند  بهاري 
متوفي 2- ابوالقاســم بهاري فرزند حبيب ا... به شــماره شناســنامه 
1477 متولد 1345 پســر متوفي 3- غالمرضــا بهاري فرزند حبيب ا... 
به شماره شناســنامه 1159 متولد 1341 پسر متوفي 4- علي اله بهاري 
فرزند حبيب ا... به شــماره شناسنامه 53 متولد 1334 پسر متوفي 5- 
حبيب ا... به شماره شناسنامه 1158 متولد 1339  معصومه بهاري فرزند 
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينك  متوفي.  دختر 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 800)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

آگهي موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139660326006001501 مورخــه 1397/11/28  هيأت 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات 
مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا زنــد فرزند محمدابراهيم به 
شماره شناسنامه 771 صادره از مالير در ششدانگ يك باب ساختمان  به 
مساحت 102/61 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي اراضي دولت آباد واقع 
در بخش 4 مالير خريداري از مالك رســمي آقاي ملك ابراهيم روستايي 

محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم 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 785)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/22

محمدرضا اميني - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت
آقاي يوسف دستجردي داراى شماره شناسنامه  3084 
به شرح دادخواســت كالسه 1083/97/ش112ح از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عربعلي دستجردي به شماره 
شناســنامه  3 در تاريخ 96/10/26 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1-  حسنيه كمالي دستجردي فرزند 
آقاميرزا به شــماره شناســنامه 105 متولد 1303 مادر 
متوفي 2- مهري حمزه علي دستجردي فرزند حسين به 
متوفي 3-  همسر  متولد 1340  شناسنامه 1994  شماره 
يوسف دســتجردي فرزند عربعلي به شماره شناسنامه 
دستجردي  ثريا  متوفي 4-  پســر  متولد 1357   3084
فرزند عربعلي به شــماره شناسنامه 257 متولد 1365 
دختــر متوفي 5- زهرا دســتجردي فرزند عربعلي به 
شــماره شناســنامه 18 متولد 1362 دختر متوفي 6- 
سميرا دســتجردي فرزند عربعلي به شماره شناسنامه 
4040113675 متولــد 1369 دختر متوفي 7- ســميه 
دستجردي فرزند عربعلي به شماره شناسنامه 87 متولد 
مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينك  متوفي.  دختر   1363
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 797)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
شناسنامه   شــماره  داراى  يونسي  مرتضي  آقاي 
كالسه 111/724/97ش  دادخواست  شرح  به   126
از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان خداكرم يونسي 
به شــماره شناســنامه  32 در تاريخ 97/11/10 
گفته  زندگى  بــدرود  خود  دائمى  اقامتــگاه  در 
ورثــه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 
1- متقاضــي گواهي حصر وراثت با مشــخصات 
فوق الذكر پســر متوفي 2- فرهاد يونسي فرزند 
متولد 1354  شناسنامه 3142  شماره  به  خداكرم 
صادره از بهار پسر متوفي 3- زهرا يونسي فرزند 
خداكرم به شماره شناسنامه 3371 متولد 1359 
صادره از بهار دختر متوفي 4- ليال يونسي فرزند 
متولد 1361  شناســنامه 83  شماره  به  خداكرم 
طبي  بســته  متوفي 5-  دختر  بهــار  از  صادره 
 264 شناسنامه  شماره  صيدمراد  فرزند  كمال پور 
متولد 1332 صادره از بهار همســر متوفي. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 799)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
صالح آباد

دادنامه
پرونده كالسه 9609988516100875 شعبه 111 شوراي حل اختالف شهرستان مالير تصميم نهايي شماره 9709978516100027
خواهان: آقاي حميد زهره وندي فرزند عزيزمحمد با وكالت خانم فاطمه فارســي فرزند حســين به نشاني: مالير، ميدان امام 

خميني(ره)، پاساژ شهر نوروز، طبقه دوم، واحد يك، پالك 108
خوانده:  خانم زهرا بهفرد فرزند محمدحسين به نشاني: مجهول المكان

خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسي 2- مطالبه خسارت تأخير تأديه 3- مطالبه وجه چك
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه 
فوق و جري تشــريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل شده و با توجه به محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي شورا

در خصوص دادخواست خواهان آقاي حميد زهره وندي فرزند عزيزمحمد با وكالت فاطمه فارسي به طرفيت خوانده زهرا بهفرد 
فرزند محمدحسين به خواسته مطالبه وجه به ميزان پنج ميليون تومان به انضمام خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي مستنداً 
به يك فقره چك بالمحل به شماره 621679/53 مورخه 92/08/18 و گواهي عدم پرداخت به شرح مندرج در پرونده كه وكيل 
خواهان در دادخواســت خود اشعار داشته اند كه موكل وجه چك مستند دعوي را از خوانده طلب داشته و جهت وصول آن به 
بانك محال عليه مراجعه و با صدور گواهي عدم پرداخت مواجه گرديده اســت. لذا شورا با بررسي محتويات پرونده و به لحاظ 
مستند ابرازي خواهان كه رونوشت چك و گواهي عدم پرداخت مربوط است كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و 
به ميزان خواسته را مي نمايد و نظر به اينكه مستند ابرازي خواهان فاقد هرگونه اشكال و ايراد شكلي و ماهوي است و وجود سند 
تجاري در يد دارنده آن ظهور بر اشتغال ذمه صادركننده آن را مي نمايد و خوانده به واسطه مجهول المكان بودن از طريق نشر 
آگهي در جرايد دعوت شده است كه در جلسه رسيدگي حاضر نشده و عذر موجهي اعالم نكرده و از دعوي مطروحه دفاعي به 
عمل نياورده است روزنامه كيهان مورخه 96/12/03 به چاپ رسيه است، لذا شورا دعوي خواهان موصوف را وارد و ثابت دانسته 
و مستنداً به مواد 310، 311، 312 و 313 از قانون تجارت و ماده 1288 از قانون مدني و مواد 198، 502 و 522 از قانون آيين داد 
رســى دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و تبصره الحاقي ماده 2 از قانون اصالح مواردي از قانون چك مصوب مورخه 
1376/03/15 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام رأي بر محكوميت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به 
عنوان اصل خواســته و مبلغ دو ميليون  و چهارصدوشصت وپنج هزار ريال بابت هزينه دادرسي و يك ميليون و  هشتصد هزار 
ريال حق الوكاله وكيل در مرحله بدوي و در خصوص خسارت تأخير از تاريخ 93/01/23 به خواهان تا زمان تأديه بر مبناي جداول 
تغييرات شــاخص مقوم معينه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه واحد محترم اجراي احكام حقوقي در حين اجرا 
محاســبه خواهد نمود صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي و 20 روز 

ديگر پس از آن قابل تجديد نظرخواهي در محاكم عمومي شهرستان مالير مي باشد. 
(م الف 353)

قاضي حوزه 111 شوراي حل اختالف شهرستان مالير

آگهي مزايده (نوبت دوم)
در پرونده كالسه 2820/96/اج اجرايي طي رأي صادره از شعبه 113 شــوراي حل اختالف همدان آقاي مرتضي رشيدبيگي عدد محكومند به پرداخت مبلغ 14 عدد سكه 
تمام بهار آزادي به عنوان اصل خواســته و مبلغ ســه ميليون و هشتصدوسي وهشــت ريال در حق خانم مژگان طيري فرزند عباس و مبلغ 14/000/000 ريال به عنوان 
نيمعشــر دولتي لذا با توجه به اينكه محكوم عليه، عليهما، عليهم نســبت بــه برائت ذمه خويش اقدامي ننموده اين اجرا به درخواســت محكوم له، لهما، لهم اقدام به 
توقيف اموالي به شــرح ذيل نموده كه در تاريخ 97/12/27 ســاعت 8:30 اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم عليه، عليها، عليهم مي نمايد معهذا كســاني 
كه تمايل به شــركت در مزايده دارند، مي توانند در مدت 5 روز قبل از روزي كه براي فروش معين شــده است، اموال مشــروحه ذيل را مالحظه نمايند. ضمنًا مزايده در 

دايره اجراي احكام مد ني شــوراي حل اختالف همدان برگزار مي گردد.
مزايده دو دانگ از ششدانك يك باب خانه مسكوني واقع در امامزاده عبدا... واقع در خيابان زينبيه، كوچه حاج مصطفي، پالك 33 به مساحت حدود 222 مترمربع به پالك ثبتي 2182 
به شماره ثبت 11168 دفتر 74 صفحه 221 در مالكيت مرتضي رشيدبيگي كه اعياني شامل يك باب خانه دو و نيم طبقه شامل زيرزمين به مساحت حدود 20 مترمربع با كاربري انباري و 
طبقه همكف به مساحت حدود 120 مترمربع و طبقه اول به مساحت حدود 122 مترمربع طبقه همكف به پاركينگ و يك واحد 2 خوابه و طبقه اول به يك واحد مسكوني اختصاص يافته. 
ساختمان فاقد نماسازي و ملك داراي امتيازات آب و برق و گاز مي باشد. با عنايت به موارد فوق الذكر و در نظر گرفتن موقعيت محل و ميزان مساحت عرصه و اعيان و ساير عوامل مؤثر 
در قضيه ارزش ششــدانگ ملك موصوف در زمان تقديم به مبلغ 4/440/000/000 ريال كه ارزش دو دنگ مشــاع متعلق به آقاي مرتضي رشيدبيگي به مبلغ 1/480/000/000 ريال توسط 

كارشناس برآورد قيمت گرديده است.
بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و مي بايست 10 درصدي را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يكماه تأديه كند. (تأكيد مي گردد مزايده 

دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع فوق متعلق به مرتضي رشيدبيگي به قيمت كارشناسي 1/480/000/000 ريال مي باشد. 
(م الف 4116)

قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف همدان

مسير تاريكدره بازگشايى مى ش,د 
 مســير تاريكدره همدان از پاييز امسال مســدود بود كه با توجه به 

مساعدت شرايط جوى بازگشايى مى شود. 
مسئول مركز مديريت راه هاى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اســتان همدان اظهار كرد: مسير تاريكدره همدان از پاييز امسال مسدود 

بود كه با توجه به مساعد شدن شرايط جوى بازگشايى مى شود.
بابك گــردان در گفت وگو با فــارس با بيان اينكه چند روزى اســت 
بازگشــايى اين مسير در دستور كار اســت  ادامه داد: پس از بازگشايى 

نيز همچنان موارد ايمنى مسير بررسى مى شود تا عارى از برف و بهمن 
باشد.

مســئول مركز مديريت راه هــاى اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان همدان در خصوص بازگشــايى جــاده گنجنامه ـ 
تويســركان نيز گفت: اين مســير معموالً اواخر فروردين و اوايل 

مى شود. باز  ماه  ارديبهشت 
وى با بيان اينكه اكنون اين مســير هنوز ايمنى كافى را ندارد افزود: در 
حال حاضر مسير تاريكدره تا پيست اسكى به منظور تفريح باز مى شود 

اما مسير تويسركان هنوز آمادگى تردد ندارد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

مربيان ورزش همدان پيكرسنجى مى شوند
 رئيس كميته استعداديابى هيأت ورزش هاى همگانى همدان گفت: 
براى نخستين بار مربيان زير پوشش ورزش هاى همگانى اين استان 
در راستاى ارزيابى و سنجش ميزان آمادگى و تناسب اندام پيكرسنجى 

مى شوند.
بهــروز حاجيلو در گفت و گــو با ايرنا اظهار داشــت: موفقيت هر 
ورزشكار عالوه بر دانش و تجربه مربيان، به فيزيك و تناسب آنان نيز 
ارتباط دارد و وقتى مربى از شرايط بدنى مناسب برخوردار نباشد، نمى 

تواند الگوى خوبى براى شاگردان خود باشد.
وى بيان كرد: مربيان قبل از آموزش شاگردان بايد خود نيز از تناسب 
اندام مناسب برخوردار باشند و به همين دليل اجراى طرح پيكرسنجى 

در دستور كار قرار گرفته است.
حاجيلو افزود: در اين طرح مربيان توسط كارشناسان زبده در 2 بخش 
بانوان و آقايــان مورد ارزيابى قرار مى گيرند و براى فعاليت خود در 
باشــگاه ها و كســب مجوز الزم ابتدا بايد به سطح آمادگى مطلوب 

برسند.
رئيس كميته اســتعداديابى هيأت ورزش هاى همگانى همدان معتقد 
است، مربيانى مى توانند شــاگردان موفق تربيت كنند كه خود نيز از 

سطح آمادگى بدنى مناسب برخوردار باشند.
وى يادآور شــد: با اجرايى شــدن اين طرح كه براى نخســتين 
بار در ســطح اســتان همدان انجام مى شــود، مربيــان ملزم به 

هستند. پيكرسنجى 
حاجيلو خاطرنشان كرد: اين طرح توسط هيأت ورزش هاى همگانى 
استان همدان برگزار مى شود و مربيانى كه در اين طرح شركت نكنند 

حق فعاليت در هيچ رده تمرينى و مسابقات را ندارند.
وى افزود: اين طرح در حال تدوين و آماده ســازى است و به زودى 

اجرا مى شود.

قايقرانان همدانى براى سهميه المپيك 2020 
پارو مى زنند

 رئيس هيأت قايقرانى همدان گقت: 2 قايقران ماده رويينگ مردان 
همدان براى كسب سهميه المپيك 2020 توكيو استارت زدند.

محمد ضرورى در گفت و با  ايرنا اظهار داشــت: با اعالم فدراسيون 
قايقرانى كشورمان امير محمد يونسى و حميدرضا چوبدارى به دومين 
مرحله اردوى تيم ملى رويينگ بزرگساالن براى كسب سهميه المپيك 

توكيو 2020 دعوت شدند.
وى اضافه كرد: هر 2 از قهرمانان ارزنده قايقرانى كشــور و با ســابقه 

درخشان هستند.
ضرورى خاطرنشــان كرد: دومين مرحلــه اردوى تداركاتى تيم ملى 
روئينگ مردان بزرگســاالن از 9 اســفندماه جارى به ميزبانى درياچه 

آزادى برگزار مى شود.
وى يادآور شــد: دور جديد تمرينات تيم ملى روئينگ مردان 
المپيك  ســهميه  مســابقات كســب  در  موفق  حضور  هدف  با 
بــه ميزبانى درياچــه آزادى برگزار و تا 26 اســفندماه ادامه 

كند. مى  پيدا 
رئيس هيأت قايقرانى همدان اضافه كرد: افشين فرزام سرمربى، طاهر 
كبوتــرى مربى جفت پارو، فرزين رضايى مربى تك پارو، على نقيبى 
دستيار مربى و رحيم برادرى سرپرست اردوى تيم ملى در اين مرحله 

هستند.
وى اظهار داشت: قايقرانان همدانى شانس كسب سهميه المپيك 2020

توكيو را در مواد مختلف دارند.
همدان از قطب هاى اصلى قايقرانى كشور است كه سابقه حضور در 

المپيك را دارد.

افتخار آفرينى 
پرس كاران و مچ اندازان 

همدانى 
 پرس كاران و مچ اندازان همدانى در 

مسابقات كشورى افتخار آفريدند. 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان، به مناســبت 
دهه مبارك فجرمســابقات پرس سينه 
قهرمانى باشگاههاى كشور در مجموعه 
2500نفرى قلدويزان شهر ايالم برگزار 
و در پايان جــواد نوروزى صبور مدال 
طال، خدايار خزايى مدال طال، ابوالقاسم 
ملك زاده مــدال طال، ميالد ســاعت 
نورى مدال نقــره، رحمت االه ظاهرى 
مــدال نقره، امير رضا مليحى مدال نقره 
از آن خــود كردند همچنين بيســتمين 
دوره رقابت هاى مــچ اندازى قهرمانى 
باشــگاههاى كشــور انتخابى تيم ملى 
جهت حضور در رقابت هاى آســيايى 
با حضور 710ورزشــكار از 26 استان 
كشــور در مجموعه ورزشــى شــهيد 
چمران رامسر برگزار شد. كه مچ اندازان 
محســنلو  عليرضا  آقايــان  همدانــى 
ومحمدرضا احمدى راد توانســتند به 
ترتيب به مدال طال ونقره دســت پيدا 

كنند. 

كريمى نباشد
 تمرين نمى كنيم! 

 بازيكنان سپيد رود در غيبت كريمى 
حاضر به برگزارى تمرين خود نشدند.

بــه گــزارش "ورزش ســه"، بازيكنان 
سپيدرود يك روز پس از خبر استعفاى 
كريمــى از مالكيت و مربــى گرى تيم 
ســپيدرود حاضر به برگــزارى تمرين 

نشدند.
بازيكنــان ســپيدرود اعــالم كردند كه 
تا زمانيكــه على كريمى بــه تمرينات 
باز نگردد، حاضر بــه برگزارى تمرين 
نيستند و به همين دليل تمرين بازيكنان 

سپيدرود روز دوشنبه تعطيل شد.
به نظر مى رســد تصميم على كريمى به 
دليل ايجاد شوك در تيم سپيدرود باشد 
و با حل مشــكالت كريمــى و مديران 
اســتان گيالن، ســرمربى ســپيدرود به 
زودى دوباره هدايــت اين تيم را عهده 

دار خواهد شد.

براى فتح همه جامها 
مى جنگيم 

 سرجيو آگوئرو، ستاره منچسترسيتى 
پس از پيروزى اين تيم مقابل چلســى 
و كســب دومين قهرمانى پياپى در جام 
براى  منچسترســيتى  گفــت:  اتحاديه، 

قهرمانى در تمام رقابتها مبارزه مى كند.
منچسترسيتى   سه"،  گزارش"ورزش  به 
در فينــال جام اتحاديــه، در ومبلى به 
مصاف چلسى رفت و با اينكه بازى در 
وقتهــاى قانونى و اضافه با نتيجه 0-0 
به پايان رسيد در ضربات پنالتى موفق 
شد با نتيجه 4-3 به پيروزى رسيده و 
براى اولين بار در تاريخ باشگاه، براى 
دو ســال پياپى جــام اتحاديه را باالى 

سر ببرد.

هيأت هاى ورزشى به صورت تخصصى 
مديريت شوند

 مديركل ورزش و جوانان همدان گفت: هيأت هاى ورزشى بايد به 
صورت تخصصى برنامه ريزى و مديريت شوند و از اين پس نظارت بر 

اين هيأت ها به صورت ويژه انجام مى شود.
محسن جهانشير در نشست تخصصى هيأت هاى ورزشى استان همدان 
اظهار داشــت: انتظار ما برنامه ريزى مدون و علمى همراه با مديريت 

تخصصى در رشته هاى ورزشى اين استان است.
وى بيان كرد: در همين راســتا نشســت هاى تخصصى با هيأت هاى 
ورزشى را آغاز كرده ايم و بهتر است روساى هيأت ها با اطالعات جامع 
نسبت به شرح وضعيت و عملكرد مجموعه زير نظر خود حضور يابند.

جهانشير افزود: پيگيرى براى حل مشكالت و مسائل هيأت هاى ورزشى 
از مهمترين موضوع هاى مطرح شــده در اين نشست هاى تخصصى 

است.
وى خاطرنشــان كرد: توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى، اجراى طرح 
استعداديابى و اتخاذ تدابير و سياست هاى درآمدزايى از طريق مشاركت 
دادن بخش خصوصى از مهمترين مسائل و دغدغه هاى حوزه ورزش 
قهرمانى به شــمار مى رود كه بايد راهكارهاى الزم تخصصى تبيين و 

اجرايى شود.
مديــركل ورزش و جوانان همدان با تاكيد بر ارزيابى دقيق از عملكرد 
هيأت هاى ورزشى استان همدان گفت: تعداد ورزشكاران سازمان يافته، 
مدال هاى برون مرزى و كشــورى، دعوت و عضو شــدگان تيم ملى، 
برگــزارى دوره هاى مربيگرى و داورى، مراودات برون مرزى، ميزبانى 
مســابقات بين المللى و كشورى و تعداد تيم هاى حاضر در ليگ هاى 
كشورى از مهمترين شاخص هاى ارزيابى عملكرد هيأت هاى ورزشى 

است.
جهانشير خواســتار ارتباط هيأت هاى ورزشى با حوزه روابط عمومى 
ها شــد و افزود: نقش هاى اطالع رسانى در توسعه ورزش قهرمانى و 
همگانى بسيار با ارزش است و هيأت هاى ورزشى بايد ارتباط مستمرى 

با حوزه روابط عمومى داشته باشند.
وى با بيان اينكه رســانه هاى گروهى نيز در شكل دهى و جهت دهى 
باورها، نگرش و افكار جامعه و همچنين ساخت زمينه مناسب در عرصه 
ورزش نقش انكارناپذيرى دارند ادامه داد: ارتباط دو ســويه بين حوزه 

ورزش و رسانه ها بايد تقويت شود.

قهرمان كشتى بانوان:
 هدفم قهرمانى جهان است

 هدفم كسب عنوان قهرمانى جهان است و براى رسيدن به اين مهم 
تالش مى كنم.

قهرمان كشــتى كالسيك بانوان كشور گفت: مدال آورى در رشته هاى 
كشــتى آليش و جودو آسيا را در كارنامه ورزشى ام دارم اما مى خواهم 

در كشتى كالسيك به نشان جهانى برسم.
ليال سياهوشى اظهار داشــت: براى رسيدن به اين مهم تمرينات منظم 
را در برنامــه روزانه قرار داده ام و به نظرم وقت رســيدن به اين هدف 

جهانى رسيده است.
سياهوشــى در گفت و گو با ايرنا خاطرنشان كرد: البته براى رسيدن به 
اين موفقيت نياز به تمرين هاى تخصصى زير نظر مربيان برتر كشــتى 
بانوان كشور و تيم ملى دارم و اميدوارم هيأت كشتى استان اين خواسته 
را عملى كند.وى افزود: در حال حاضر كشتى با چاشنى حاشيه و حرف 
و حديث همراه است كه انتظار مى رود اين مسايل پايان يابد تا بتوانيم 

مسير موفقيت را به خوبى سپرى كنيم. 
سياهوشى خاطرنشان كرد: پس از كسب عنوان قهرمانى كشتى كالسيك 
بانوان كشور وقت اين رسيده كه براى ميادين بين المللى آماده شويم اما 

ابتدا بايد شرايط كشتى استان ساماندهى شود.
وى خواستار تعيين تكليف مجمع انتخابات هيأت كشتى استان همدان 

شد و افزود: كشتى همدان امروزه نياز به وفاق و همدلى دارد.
اين قهرمان ملى يادآور شــد: كشــتى بانوان بايد اردوهاى منظم را در 
دســتور كار داشته باشــد تا بتوانيم با آمادگى مطلوب در اردوهاى تيم 

ملى شركت كنيم.
ليال سياهوشى سابقه كشــتى مدال برنز كشتى آليش آسيا و مدال برنز 
جودو آسيا را در كارنامه خود دارد و سه سال نيز كاپيتان تيم ملى جودو 

نوجوانان كشور بوده است.

 «علــى اكبــر احمدونــد» ملى پوش 
كشورمان  ناشنوايان  فوتسال  تيم  همدانى 
موفق به كسب مدال طالى مسابقات آسيا 

و اقيانوسيه شد.
ــى اداره كل ورزش  ــط عموم ــر رواب مدي
و جوانــان همــدان گفــت: ســومين دوره 
مســابقات فوتســال قهرمانــى آســيا - 
اقيانوســيه 2019 بــا حضــور كشــورهاى 
ــزار  ــد برگ ــى تايلن ــه ميزبان ــف ب مختل

شــد.
حمــدا... چاروســايى در گفــت وگــو 
بــا ايرنــا اظهــار داشــت: احمدونــد 
ملــى پــوش بــا ســابقه نهاونــدى در 
ــن دوره  ــورمان در اي ــم كش ــب تي تركي
ــت و ســهم  ــدان رف ــه مي از مســابقات ب
بســزايى در قهرمانــى ايــران داشــت.

ملــى  تيــم  كــرد:  بيــان  چاروســايى 
عصــر  ايــران  ناشــنوايان  فوتســال 
ديــروز در بــازى فينــال بــه مصــاف 
ــان  ــه در پاي ــت ك ــن رف ــى ژاپ ــم مل تي
فوتساليســت هاى ناشــنواي كشــورمان 
چهــار بــر صفــر برابــر  بــا نتيجــه 
ــروزى رســيدند و  ــه پي حريــف خــود ب
از عنــوان قهرمانــى خــود دفــاع كردنــد.

وى خاطرنشــان كــرد: احمدوند در اين 
دوره از مسابقات ستاره تيم ملى كشورمان 

بود و در تمامى بازى ها در تركيب اصلى 
تيم ملى قرار داشت.

على اكبر احمدوند تنها نماينده فوتســال 

همــدان در تيم ملى ناشــنوايان كشــور 
است و سال گذشته نيز همراه با تيم ملى 

قهرمان رقابت هاى آسيا و اقيانوسيه شد.

58 درصد 
همدانى ها 
اضافه وزن دارند
 طبق بررســى هاى صورت گرفته 58

درصد مردم اين استان چاقى و اضافه وزن 
دارند.

جامعه  تغذيــه  بهبــود  گــروه  رئيــس 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــتى  معاونــت 
پزشــكى استان همدان گفت: 65 درصد 
همدانــى هــاى بين 30 تا 60 ســال و 
اســتان  اين  آموزان  دانش  درصد   18,7

دارند. وزن  اضافه  و  چاقى 
آرزو كاوه اى در گفــت و گو با ايرنا اضافه 
كرد: اين شــرايط ضرورت تجديد نظر در 
تغذيه و تشويق به برگشتن به وزن متعادل 

را بيش از گذشته نشان مى دهد.
كاوه اى افــزود: وزن و قد تمامى افراد از 
نوزاد يك روزه تا فرد 100 ســاله در مراكز 
جامع ســالمت سنجيده شــده و بر اساس 

اين معيار اطالعات كسب و 
برنامه ريزى مى شود.

وى گفت: چاقــى و اضافه 
وزن به عنــوان يك بيمارى 
شناخته شــده و زمينه بروز 
بسيارى از بيمارى هاى قلبى 
و عروقى، پرفشارى خون و 
برخى ســرطان ها به شمار 

مى رود.

رئيس گــروه بهبود تغذيه جامعه معاونت 
همدان  پزشكى  علوم  دانشــگاه  بهداشتى 
افــزود: برخى از بيمارى هاى اســكلتى 
نيز به علت اضافه وزن افراد و فشــار بر 

استخوان و مفصل ها پيش مى آيد.
كاوه اى اظهار داشت: چاقى و اضافه وزن 
زمانى پيش مى آيد كه انرژى جذب شــده 
در بدن بيش از انرژى مصرفى باشد و اين 
اضافه دريافت به صــورت چربى در بدن 
ذخيره شــده و باعث چاقى و اضافه وزن 

مى شود.
وى ادامــه داد: بافت چربى يك بافت مرده 
اى است كه سلول هاى آن انرژى مصرف 
نمى كننــد بنابراين هر چه ميزان چربى در 
بدن انسان زياد باشد ميزان مصرف انرژى 

كمتر مى شود.
رئيس گروه بهبود تغذيــه جامعه معاونت 
بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
اضافه كرد: ســلول هاى چربى بر خالف 
ماهيچه انرژى مصــرف نمى كنند بنابراين 
بايد از به وجود آمدن بافت و ســلول هاى 

چربى در بدن پيشگيرى كرد.

كاوه اى افــزود: مهمتريــن عامل موثر در 
اضافه شــدن ســلول هاى چربى كاهش 
فعاليت بدنى روزانه و ورزشى است و بايد 
فعاليت هاى روزانه در حد متوســط به باال 

باشد.
وى گفت: استفاده مســتمر از وسيله نقليه 
بــراى انجــام كارها موجــب محدوديت 
فعاليت بدنى و كم تحركى افراد مى شــود 
در حاليكه بايد روزانه 20 تا 30 دقيقه پياده 

روى داشته باشيم.
رئيس گروه بهبود تغذيــه جامعه معاونت 
بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
بيان كرد: فعاليت هاى مداوم ورزشى باعث 
افزايش متابوليســم و سوخت و ساز بدن، 
مصــرف انرژى و پيشــگيرى از چاقى مى 

شود.
كاوه اى گفت: مصــرف مواد غذايى بيش 
از حجــم انرژى مورد نيــاز بدن، خوردن 
غذاهاى چــرب و پركالرى نظير فســت 
فودها، نوشــابه، قند، شــكر، مربا و روغن 
ها منجر بــه اضافه دريافت انرژى و چاقى 

مى شود.

فوتساليست همدانى مدال طالى 
آسيا و اقيانوسيه را كسب كرد



 

Y K

 

خبـر

گزارش 

فرهنگگردشگري

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا نيمه ابري- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

سه شنبه  7 اسفندماه 1397  20 جمادي الثاني 1440  26 فوريه 2019  شماره 3422

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:25  
خورشيد         06:49                   طلوع 
اذان ظهر                      12:28
غروب خورشيد              18:08
اذان مغرب                   18:25 
نيمه شب شرعي           23:48

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

4 9 9 9 9 8 7 12 9 10 9
-5 -5 -3 -4 -3 -5 -4 -2 -4 -2 -5  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

ملعون است، ملعون است كسى كه خانواده اش را وا مى گذارد !
الكافي : ج 4 ص 12 ح 9

■ دوبيتي:
ز عشقت آتشى در بوته ديرم                              در آن آتش دل و جان سوته ديرم
سگت ار پا نهد بر چشمم اى دوست                       بمژگان خاك راهش رو ته ديرم

در نامه اى از سوى مديركل موزه ها و اموال منقول 
فرهنگى تاريخى

تقويم كارى موزه ها و اماكن فرهنگى تاريخى 
در نوروز 98 ابالغ شد

 در نامه اى از ســوى مديــركل موزه ها و امــوال منقول فرهنگى 
تاريخى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى، تقويم 
كارى موزه ها و اماكن فرهنگى تاريخى تحت پوشــش اين سازمان در 

نوروز 98 ابالغ شد.
بــه گزارش ميراث آريا، در نامه محمد رضا كار گر مديركل موزه ها و 
اموال منقول فرهنگى تاريخى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى س خطاب به مديران كل ميراث فرهنگى 31 استان كشور و 

مديران مجموعه هاى فرهنگى تاريخى آمده است:
روز چهارشنبه مورخ 29 اسفند 1397 كليه موزه ها و اماكن وابسته فعال 
و روز پنجشنبـه اول فروردين 1398 كليـه موزه هـا و اماكـن وابستـه 

از ساعت 9 صبح آماده پذيرايى از بازديد كنندگان هستند.
ســاعت كار موزه ها و اماكن وابســته در ايام نوروز از ساعت 9 صبح 
لغايت حداقل 19 اعالم مي گردد. وليكن افزايش ساعـــت كارى كاخ 
مــوزه ها، موزه هــا و اماكن فرهنگىـ  تاريخى كه تقاضاى بازديـــد 
بيشترى را دارا مى باشند براساس صالحديد مديران كل محترم استانها، 

مديران محترم كاخ موزه هاى تهران و موزه ملى ايران بالمانع است.
■ نـــرخ ورودي موزه ها و اماكن فرهنگي- تاريخى تحت پوشــش 
در ايام نوروز تغيير نخواهد داشــت. كليه موزه ها و اماكن فرهنگى ـ 
تاريخى موظفند نسبت به نصب تابلو نرخ وروديه در محل مناسب در 

معرض ديد بازديدكنندگان اقدام نمايند.
■ كليـــه موزه ها و اماكن فرهنگى ـ تاريخى تحـت پوشش، روز 13 
فروردين باز و ضروريســـت مديران محترم مجموعه هاى داراى باغ 
تاريخى و محوطه سبز ترتيبى اتخاذ فرمايند تا از برگزارى مراسم سنتى 

روز سيزدهم در اين محوطه ها  جلوگيرى بعمل آيد.
■ نسبـت به انجام امور نظافت موزه اعـم از فضاهاى نمايشـى، ويترين 
ها، بخش ادارى، بخش هاى خدماتى، ســرويس  هاى بهداشــتى و رفع 
نواقص فنى در تمامى قســمت هاى موزه (تعويض شيشه هاى آسيب 

ديده، بازبينى سيستم هاى روشنايى و...) اقدام شود.
■ در مجموعــه هاى فرهنگى ـ تاريخى كــه داراى چند موزه با بناى 

تاريخى مى باشند نسبت به نصب تابلو راهنما براى هر بنا اقدام شود.
■  كليه پرسنل و عوامل موزه ها و اماكن فرهنگى ـ تاريخى( راهنمايان 
ـ مراقبيــن ـ نگهبانان ـ  بليت فروشــها و ...) موظف به الصاق كارت 
شناسايى هستند، در صورت امكان ترتيبى اتخاذ گردد كه لباس كاركنان 

موزه متحدالشكل باشد.
■ برنامه ريزى الزم به منظور توزيع بروشور و كاتالوگ و CD (حداقل 
دوزبانه) در حد امــكان و نمايش فيلم كوتاهى از موزه و آثار تاريخى 

استان در سالن موزه (در حدود 15 دقيقه) صورت پذيرد.
■ زيرنويس و تابلوهاي دو زبانه براي معرفي اشــياء و اماكن و بناهاى 

تاريخى ـ فرهنگى نصب گردد.
■ نســبت بــه برپايى نمايشــگاه هاى مرتبــط با موزه هــا و ميراث 
فرهنگى(متناســب با امكانات و آثار موجود در موزه ها) و نيز همايش 

و سمينارهاى مختلف براى معرفى موزه و ميراث فرهنگى اقدام شود.
■  جشــن هاى نوروزى در محوطه و مكان هاى مناســب در موزه ها 
و اماكن فرهنگىـ  تاريخى متناســب با موضوع موزه(مثل چيدن سفره 
هفت سين، اجراى موسيقى سنتى و...) در صورت امكان برگزار گردد.

■ راه اندازى باجه هاى بليت فروشــى در نقاط مختلف شــهر هاى پر 
بازديدكننده به منظور تســهيل و تســريع در تهيه بليت توسط بازديد 

كنندگان در دستور كار قرار گيرد.
■ مديران محتــرم موزه ها و اماكن فرهنگــى ـ تاريخى از بكارگيرى 
نيروهاى غيــر متخصص در امر راهنمايــى بازديدكنندگان خوددارى 

نمايند.

نمايش «آوازه خوان طاس» 
روى صحنه مى رود

 نمايــش «آوازه خــوان طــاس» نوشــته «اوژن 
يونســكو» و به كارگردانى حســين صفى به روى 
صحنــه مى رود . نمايش نامــه "آوازه خوان طاس" 
كه يكى از مهم ترين آثار"اوژن يونسكو" نمايش نامه 
نويس مشــهور فرانســوى و بارزترين نماينده تئاتر 
آوانگارد فرانســه و خالق آثــارى چون«كرگدن» و 

«تشنگى و گشنگى» است.
اين اثر كه حدود 5 ســال پس از جنگ جهانى دوم 
نوشته شــده، متاثر از تاثيرات اين فاجعه بر زندگى 
افراد و نشان دهنده تنهايى آدمى در اين دوره حساس 
تاريخى است و عالوه بر اين كه زبان را مورد انتقاد 
قرار مى دهد، نمايش نامه هاى سنتى را نيز به تمسخر 
مى گيــرد و به همين دليل"ضد نمايش" خوانده مى 
شود. اين نمايش توسط گروه نمايشى "فرياد" از دوم 
تا دوازدهم اسفند ماه، ساعت 17:30، به كارگردانى 
حســين صفى و در مجتمع فرهنگى هنرى شــهيد 
آوينــى همدان براى عالقه مندان بــه هنر نمايش به 

روى صحنه مى رود.
منيژه احمدى، حامد ســالمى، سيد مهرداد كاووسى 
حســينى، معصومه گلى، با همراهى مليكا محمدى 
و بهنوش برزگر بازيگرانى هســتند كــه در اين اثر 

هنرنمايى خواهند كرد.

آمار بازگشت دانشمندان ايرانى مقيم خارج
 معاون امور بين الملل و تبــادل فناورى معاونت علمى و فناورى 
گفت: طى چند سال گذشته يك هزار و 100 نفر از دانشمندان ايرانى 
مقيم خارج به كشور بازگشتند و به كسب و كار دانش بنيان پرداخته اند. 
على مرتضى بيرنگ در خصوص آخرين وضعيت بازگشــت ايرانيان 
مقيم خارج به كشور اظهار كرد: تاكنون طى سه الى چهار سال گذشته 
هزار و صد نفر از ايرانيان مقيم خارج به كشور بازگشتند. اين افراد به 
فعاليت هاى علمى آموزشــى مى پردازند. بيرنگ ادامه  داد: برخى از 
آنها يك شركت دانش بنيان راه اندازى كرده اند و برخى ديگر  در يك 
شــركت دانش بنيان در واحد تحقيق و توسعه مشغول به كار هستند. 
همچنين برخى از اين نخبگان هم اكنون عضو هيأت علمى دانشــگاه 

يا پژوهشگاه ها هستند. 

باكيفيت ترين عكس از سيارك هاى دوقلو 
تهيه شد

 فضاپيماى نيوهوريزون موفق شد شش و نيم دقيقه قبل از آنكه به 
نزديك ترين فاصله از سيارك هاى دوقلوى آلتيما ثولى برسد، باكيفيت 

ترين تصاوير ممكن را از آنها تهيه كند. 
به گزارش نيواطلس، دقت اين تصاوير 33 متر در هر پيكســل است. 
انســان تا به حال موفق نشــده بود تصاويرى با چنين كيفيت از اين 
سيارك هاى دوقلوى دورافتاده كه در آن سوى سياره نپتون قرار دارند، 
تهيــه كند. فضاپيماى رباتيك نيوهوريزون يــا افق هاى نو در فوريه 
2006 به فضا پرتاب شــده و نخستين فضاپيمايى است كه به مطالعه 
در مورد ســياره ها و سيارك هاى بســيار دوردست منظومه شمسى 

پرداخته است. 

نوكيا گوشى هاى 700 و 35 دالرى عرضه كرد
 تازه ترين گوشى نوكيا با 5 دوربين مجزا سرانجام در معرض ديد 
عالقمندان قرار گرفت. اين گوشى كه نوكيا 9 نام دارد، توسط شركت 
فنالندى اچ ام دى گلوبال توليد شده است. به گزارش آسين ايج، اين 
گوشى با نام كامل PureView 9 Nokia در كنار يك گوشى ساده 
و دو گوشى متوسط به نام هاى Nokia 3.2  و  Nokia 4.2 توليد 
شده است. سيستم عامل همه اين گوشى ها Android One گوگل 
بوده و همگى آنها داراى دو ســال گارانتى هستند. نوكيا براى بازپس 
گيرى سهم خود از بازار گوشى هاى هوشمند دست به توليد گوشى 
هاى متنوعى زده كه قسمت هاى بسيار متفاوتى دارند. به عنوان مثال 
نوكيا 210 گوشى ارزان قيمت جديد نوكيا تنها 35 دالر قيمت داشته و 
با استفاده از مرورگر اينترنتى اپرا مى تواند به اينترنت هم متصل شود.

چالش ايجاد خاصيت پايدار ضدچروك در 
پارچه هاى پنبه اى برگزار مى شود

 بيســتمين چالش نوآورى نانو با همكارى ســتاد ويژه توســعه 
فناورى نانو با عنوان «چالش ايجــاد خاصيت پايدار ضد چروك در 
پارچه هاى پنبه اى» برگزار مى شــود. به گزارش ستاد توسعه فناورى 
نانــو، در ادامه برگزارى چالش هاى نــوآورى و فناورى نانو با هدف 
توســعه راهكارهاى حل مشــكالت صنعتى و رفع نيازهاى فناورانه 
كشور، بيستمين دوره از چالش هاى نوآورى نانو در پلتفرم نوآورى  باز 
آى چلنج (www.ichallenge.ir) آغاز شد.چالش نوآورى «ايجاد 
خاصيت پايدار ضدچروك در پارچه هاى پنبه اى» كه از سوى كارگروه 
صنعت و بازار ستاد ويژه توسعه فناورى نانو برگزار مى شود، به دنبال 
توسعه راهكارهايى عملى مبتنى بر فناورى نانو جهت « ايجاد خاصيت 

پايدار ضدچروك در پارچه هاى پنبه اى » در داخل كشور است.

خودروى الكتريكى 2نفره براى تهرانيها 
طراحى شد

 قرار است طرح مفهومى خودروى برقى «ياس» در دانشگاه علم و 
صنعت ايران رونمايى شــود اين طرح خودروى كوچك برقى 2 نفره 
اســت كه باتوجه به شرايط شهر تهران طراحى شده است.به گزارش 
مهر، نخســتين همايش بين المللى قواى محركه نوين قرار است در 
هفته جارى در دانشگاه و پژوهشكده مهندسى خودروى دانشگاه علم 

و صنعت ايران برگزار شود.
در مراسم افتتاحيه اين همايش از يك طرح  مفهومى خودروى برقى 
نيــز رونمايى مى شــود. اين طرح كه «ياس» نام گرفته به دانشــكده 
مهندسى خودروى دانشگاه علم و صنعت ايران تعلق دارد و زير نظر 

دكتر محمد حسن شجاعى فرد در حال اجرا است.

سينـما

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

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

 كافى اســت دقايقى با خودرويى كه پالك آن 
مسافر بودن در شــهر همدان را نشان مى دهد از 
دور ميــدان باباطاهر همــدان، چراغ قرمز، ميدان 
عاشــورا و برخى ديگــر از ورودى هاى شــهر 
همدان تــردد كنيد تا مطمئن شــويد آنچه امروز 
در خيابان هاى اصلى شــهر همدان و از كارتن به 
دست ها در خيابان هاى منتهى به ميدان باباطاهر تا 
كاغذهاى به ديوار چســبانده مركز شهر مشاهده 
مى شــود همگى دال بر وجود خانه مســافرها و 
ســوئيت هاى بى شــمار در اين شهر است كه اين 
سؤال را ايجاد مى كند كه آيا اين خانه مسافرها از 
خدمات مناســب بهره مند هستند و يا حتى مجوز 

فعاليت براى آن ها صادرشده است؟
معاون گردشــگرى ســازمان ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى اســتان همدان از 
شناســايى 587 واحد خانه مســافر طى بررسى 
ميدانــى در اســتان همــدان خبــر داد و گفت: 
نظارت هاى دوره اى و موردى بر خانه مسافرهاى 

همدان انجام مى گيرد.
ــد  ــا تأكي ــر ب ــا مه ــو ب ــار در گفتگ ــى خاكس عل
اســتان  در   94 تــا   90 ســال  از  اينكــه  بــر 
ــه  ــاماندهى خان ــه س ــاوب درزمين ــدان به تن هم
ــه  ــا ازآنجاك ــده ام ــى انجام ش ــافرها اقدامات مس
رســمى  تأسيســات  جــزء  مســافرها  خانــه 
گردشــگرى ســازمان ميــراث فرهنگــى نبــود اگــر 
ــا  ــراى آن ه ــاماندهى ب ــه س ــى درزمين ــم اقدام ه
ــا بــر اســاس تكليفــى  انجــام مى گرفــت تنهــا بن
ــا  ــط ب ــاص و مرتب ــتگاه هايى خ ــه دس ــود ك ب
ــه  ــل اين ك ــه دلي ــت: ب ــتند، گف ــگرى داش گردش
ــات  ــز تأسيس ــال ها ج ــافرها در آن س ــه مس خان
گردشــگرى رســمى مــا نبــود، ايــن اقدامــات بــه 

ــيد. ــى نرس ــرانجام خاص س
وى با اشاره به اينكه سال 94 خانه مسافر به عنوان 
يكى از مصاديق تأسيســات گردشــگرى با تائيد 
هيأت وزيران رسميت يافت و به موجب آن، خانه 
مسافرها نيز مثل مهمان پذير، هتل، هتل آپارتمان و 
خانه هاى بوم گردى به عنوان تأسيسات گردشگرى 
رسميت يافتند، گفت: خانه مسافرها به عنوان يكى 
از آيتم هاى اقامتى مصوب و دســتورالعملى براى 
ساماندهى خانه مسافرها تبيين و به استان ها ابالغ 

شد.
وى بابيان اينكه در اين ابالغيه به اســتان هايى كه 
خانه مســافرهاى آن فعال بود تكليف شد كه يك 
مجرى استانى داشته باشند تا اين مجرى استانى با 
مجرى ساماندهى خانه مسافرهاى كشورى ارتباط 
داشته باشد، گفت: همدان در راستاى اجراى اين 
دســتورالعمل ابالغى يك مجرى استانى انتخاب 
كرد و پس ازآن اقداماتى در راستاى ساماندهى اين 

مراكز انجام شده است.
 نمى توان تك تك خانه مسافرها را

 با يك مأمور زير نظر داشت
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى همدان بابيان 
اينكــه بايد قبول كرد كــه نمى توان تك تك خانه 
مســافرها را با يك مأمور زير نظر داشت، گفت: 
همچنــان فرصت اخذ مجوز از ســازمان ميراث 
فرهنگى براى خانه مسافرها وجود دارد كما اينكه 
طبق تأكيدات استاندار همدان مبنى بر ساماندهى 
خانه مســافرها، مالكان فاقد مجوز بايد نسبت به 

اخذ مجوز اقدام كنند.
وى بابيان اينكه با متخلفان برخورد خواهد شــد، 
اضافــه كرد: در حال حاضر 53 خانه مســافر در 
همدان داراى مجوز هســتند و از طريق مديريت 

سامانه پذيرش خواهند داشت.
45 واحد خانه مسافر پلمب شد

خاكســار بابيــان اينكه تاكنــون 45 واحد خانه 
مسافر در استان همدان پلمب شده است، گفت: 

براى 120 مورد پرونده تشكيل و افراد به اماكن 
فرهنگى  ميراث  گردشگرى  شدند.معاون  معرفى 
استان همدان بابيان اينكه از مجموع 587 واحد 
شناســايى خانه مسافر در استان همدان تنها 53
خانه مســافر از ســوى ميراث فرهنگى همدان 
مجــوز فعاليت دارند و مابقى فعاليتى غيرقانونى 
دارند، ابراز اميدوارى كرد: اين معضل به زودى 
رفع شــود. وى بابيان اينكه استاندار همدان بر 
برخورد با خانه مســافرهاى بدون مجوز تأكيد 
دارد، بيان كرد: طى چند روز آينده جلسه اى در 
دفتر سياســى ـ امنيتى استاندارى همدان برگزار 
مى شود تا اين موضوع قبل از سال جديد تعيين 

شود. تكليف 
مسافرهاى  خانه  از  شــكايتى  تاكنون   

همدان ثبت نشده است
وى اضافه كرد: هرگونه شكايتى كه از اين خانه ها 
در همدان وجود داشــته باشد و به سازمان ميراث 
فرهنگى ارجاع داده شــود بررسى و پيگيرى كرده 
و به شــدت نيز با آن ها برخورد خواهيم كرد كما 
اينكه تاكنون شــكايتى از خانه مسافرهاى همدان 

به ما ارجاع نشده است. 
مدير مؤسســه گردشگرى مجرى ساماندهى خانه 
مســافرهاى همدان نيز بابيان اينكه متأســفانه در 
كنار خانه مسافرهاى مجاز، تعداد خانه مسافرهاى 
غيرمجاز نيز در همدان رو به فزونى است، گفت: 
براى مقابله با خانه مسافرهاى فاقد مجوز همدان 
تاكنــون اقدامات زيادى صــورت گرفته اما اقدام 
اصلى و مقابله با آن ها در دســت ما نيست چراكه 
بررسى موضوع بر عهده مقام قضايى، دادستانى و 

فرمانده انتظامى است.
بدون  مسافرهاى  خانه  با  مقابله  قانون   

مجوز وجود دارد
وى بابيان اينكه قانون مقابله با خانه مســافرهاى 
فاقــد مجوز وجود دارد اما اجــراى آن از جانب 
مســئوالن جدى گرفته نمى شــود، گفــت: البته 
مســافران هم بايد براى ثبــت محل اقامت و البته 
اسكان به سامانه خانه مســافر مراجعه كنند تا از 
اين طريق از ورود به خانه مسافرهاى فاقد مجوز 
جلوگيرى  شود.وى بابيان اينكه بازرسى و نظارت 
بر عملكرد خانه مســافرهاى همدان كم اســت، 
گفت: تاكنون ســاماندهى خانه مسافرهاى همدان 

به جايى نرسيده است.
آروانــه به پــاى كار نبودن شــهردارى همدان در 
اين زمينه اشــاره و اظهار كرد: شــهردارى خلف 
وعده كرده چراكه قرار بود در ورودى هاى شــهر 
ســاختمانى براى ارائه اطالعات گردشــگرى به 

مسافران بســازد و از سويى ساختمان و كيوسك 
اطالع رسانى راهنماى مسافر ساخته شود اما اين ها 
همه در حد صورت جلســه باقى مانده  و به نوعى 

شهردارى پايش را كنار كشيده است.
طبــق آنچه عنوان شــد امســال نيز خبــرى از 
ســاماندهى كارتن به دســت ها براى ايام نوروز 
98 نيست چراكه ديگر فرصتى تا پايان سال باقى 
نمانده و بار ديگر بايد شاهد چهره زشت حضور 

كارتن به دست ها در ورودى هاى شهر همدان و 
ميدان باباطاهر كه از قضا يكى از مناطق  گردشگر 
پذير همدان است، باشيم. برگزارى جلسات متعدد 
كه طبق آنچه مســئوالن عنوان مى كنند از ســال 
90 تاكنون بارها صــورت گرفته نه تنها گرهى از 
مشــكل باز نكرده بلكه روز بــه روز بر وخامت 
مشــكل نيز افزوده چراكه مصوبــات روى ميزها 

مانده و اجرا نشده اند.

تاكيد بر نظارت فعاليت اسكان مسافران 

خانه مسافرهاي همدان شاكي ندارند
■ قانون مقابله با خانه مسافرهاى بدون مجوز وجود دارد


